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Forord 
Dette prosjektet belyser og beskriver landbruksmodellen i Østerrike. Prosjektet må sees i 

sammenheng med kontorets arbeid med sammenliknende landbrukspolitikk. Målet er å bidra i 

den norske landbrukspolitiske debatten ved å hente inspirasjon fra land og områder vi kan få 

nyttig erfaring fra, og som da kan bidra til å gjøre best mulig politiske valg i Norge.  

Østerrike er med sine varierte vekstbetingelser, sin store storfesektor og sin tradisjon for 

ambisiøse mål for sin landbrukspolitikk et slikt eksempel. Her sikres en stor produksjon i hele 

landet gjennom politiske rammevilkår som gir bonden mulighet til lønnsom drift, også med 

små enheter i en stat der forutsetningene varierer mye, fra høyt opp i Alpene i vest til svært 

fruktbare områder i øst. 

Rapporten inngår i AgriAnalyses løpende EU-arbeid, og vi takker for oppdraget. Takk for 

gode innspill og datamateriale går til Sverre Bjørnstad, Øyvind Halvorsen, Sebastian Eiter, 

Elin Røed og Kai Espeseth. Dag Gundersen har stått for korrekturlesning.  
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Sammendrag 

Hageberg, Eivind (2013). Østerriksk alpejordbruk: Høy produksjon med småskalastruktur. 

Rapport nr. 3-2014. AgriAnalyse. Oslo. 

Østerrike har med et landbruk med småskalastruktur klart å opprettholde nasjonal produksjon 

av sentrale landbruksvarer innenfor EUs felles marked, samtidig som bondens inntekt har 

holdt seg stabil de siste årene. Likheter i naturgitte forutsetninger og mål for 

landbrukspolitikken gjør dette landet egnet til å hente inspirasjon fra for Norge. Østerrikes 

ambisiøse mål for landbrukspolitikken søkes oppnådd gjennom en rekke politiske tiltak for å 

utjevne regionale og strukturelle forskjeller og konkurranseulemper mot utenlandske aktører.  

Østerrike har nasjonale mål for landbrukspolitikken som utfyller og utvider målene 

innenfor Den felles europeiske landbrukspolitikken (CAP): De ønsker å bevare landbruk og 

arealressurser i hele landet, at det skal være en høy forsyning med nasjonale matvarer, at den 

nasjonale produksjonen skal være konkurransedyktig, at bondeyrket skal ha like gode 

inntektsmuligheter som resten av samfunnet, og at all produksjon skal skje på en klima- og 

miljøvennlig måte. 

Ved inntreden i det indre markedet i EU i 1995 falt prisene til bonden i snitt med 22 %. 

Produksjonskostnaden ligger høyere i Østerrike enn i nabolandene på grunn av naturgitte 

forutsetninger, og offentlige tiltak var nødvendig for å beholde landbruksproduksjonen. 

Medlemskapet i EU begrenset mulighet Østerrike hadde til å betale ut støtte til produksjon 

(søyle 1, markedsstøtte). Strategivalget ble dermed å støtte miljøvennlig produksjon og 

produksjon i områder med spesielle utfordringer (søyle 2, miljø og bygdeutvikling).  

Østerrike fikk gjennomslag i EU for et stort nasjonalt miljøprogram (ÖPUL) og 

utjevningsutbetalinger til såkalte «Less favoured areas» (LFA). Når 73 % av alle gårdsbruk 

fikk støtte fra LFA i 2012, og 76 % av alle gårdsbruk fikk støtte fra ÖPUL, er det klart at dette 

er viktige bidrag til å holde produksjonen høy i hele landet.  

Østerrike er på denne måten blitt ett av få EU-land som finansierer sitt landbruk med mer 

midler fra søyle 2, enn fra søyle 1. Et eksempel på et land som gjør det motsatte er Danmark, 

som utbetaler størstedelen av CAP-støtten over søyle 1 som ukoblede tilskudd til produksjon
1
.

I motsetning til søyle 1, hvor midlene hentes utelukkende fra EU, innebærer søyle 2-støtte en 

andel nasjonale midler i tillegg til midlene fra EU. I 2012 kom derfor 41 % av all finansiering 

av landbruket i Østerrike fra det nasjonale nivået. 

Evalueringer har vist at søyle 2-utbetalingene bidrar til å opprettholde bosetting og 

landbruksproduksjon i hele landet. Forskere mener at dette indirekte bidrar til å gi mange 

landbrukshusholdninger muligheten til å sikre inntekter fra tilleggsnæringer og turisme. Disse 

1
 Se figurene 4.3 og 4.4 i vedlegget for sammenlikning av CAP-utbetalinger i ulike EU-land. 
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tilleggsnæringene har særlig en viktig rolle for fjellområdene og de minste brukene, hvor 

gårdsdriften er deltidsarbeid. 

Et bidrag som heller ikke kan ignoreres er den gunstige utviklingen i bytteforhold mellom 

innsatsfaktorer og jordbruksvarer i nyere tid, sammenliknet med andre EU-land. Her har 

danske forskere vist hvordan østerrikske bønder på 2000-tallet har hatt et lavere fall i prisene 

på jordbruksvarer i forhold til utgiftene på innsatsfaktorer enn andre land. Dette gjør at mer av 

produktivtetsframgangen blir hos bonden, og kan styrke konkurransekraften. 

Østerrike opplever riktignok en strukturendring mot færre og større enheter, men 

småskalastrukturen er beholdt i større grad enn i Norge. Fra 1995 til 2012 er 46 % av 

gårdsbrukene gått ut i Norge, mens 35 % er lagt ned i Østerrike. Gjennomsnittsstørrelsen i 

Østerrike lå i 2012 på 210 dekar per gård for brukene som søker om støtte, mens den i Norge 

var på 220 dekar. Samme år hadde et gjennomsnittlig mjølkebruk 15 mjølkekyr i Østerrike og 

25 mjølkekyr i Norge. 

Til tross for det som i europeisk sammenheng må betegnes som en småskalastruktur, har 

Østerrike opprettholdt sine produksjonsvolum siden EU-medlemskapet ble inngått. Mjølk, 

storfe, svin, fôrplanter og vin står for de høyeste inntektene i landbruket sett under ett. I 2012 

ble det produsert 3,4 millioner tonn mjølk og 222 000 tonn storfekjøtt. Østerrike er et av 

landene som har ligget i eller over det nasjonale kvotetaket for mjølkeproduksjon helt siden 

de gikk inn i EU, og parlamentet har akseptert at de nasjonalt må betale årlig 

overproduksjonsavgift innenfor CAP.  

Storfekjøtt, ost og korn hadde dekningsgrader
2
  på 146 %, 95 % og 100 % i 2012. På grunn 

av stor eksport og import er egenmarkedsandelene
3
 lavere (hhv. 68 %, 49 % og 67 %). Den 

nasjonale produksjonen av sentrale landbruksprodukter er tilsynelatende konkurransedyktig 

innenfor EU-markedet, med et mulig unntak for fjørfekjøtt, til tross for en utpreget 

småskalastruktur. 

Når det gjelder lønnsomhet, har vederlaget til bondens arbeid, i reell verdi, holdt seg stabilt 

i perioden etter årtusenskiftet. Beregninger fra EU-Kommisjonen (DG AGRI) indikerer at den 

østerrikske bonden har et vederlag som utgjør samme andel av en gjennomsnittslønn i den 

øvrige økonomien som bøndene i EU-25 for øvrig.  

Oppsummert ser vi at Østerrike fører en aktiv landbrukspolitikk, tilpasset de naturgitte 

utfordringene og de vedtatte målene. Landbrukspolitikken bidrar til at lander klarer å 

kombinere småskalastruktur, høy produksjon og geografisk spredning, i et land som krever 

svært variert bruksstruktur for å holde arealene i hevd. I motsetning til i Danmark, som har 

satset på en storskala drift, har også den gjennomsnittlige bondens økonomi holdt seg stabil 

de seinere åra. 

                                                 
2
 Andel av nasjonalt forbruk som kunne vært dekket av nasjonal produksjon, før handel, beregnet som (tilgang – 

import + eksport) / tilgang. Regnet på volumbasis. 
3
 Andel av nasjonalt forbruk som dekkes av nasjonal produksjon, etter handel, beregnet som (tilgang – import) / 

tilgang. Også kalt selvforsyningsgrad. Regnet på volumbasis. 
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1 Innledning 

Dette prosjektet skal belyse og beskrive landbruksmodellen i Østerrike. Det overordna målet 

er å se om Østerrike har virkemidler og rammevilkår som er relevante for norsk landbruk. 

Videre ser rapporten på hvordan Østerrike har organisert sitt landbruk innenfor Den felles 

landbrukspolitikken i EU (CAP).  

Denne rapporten peker på at Østerrike kan være et egnet land å sammenlikne seg med av 

tre grunner: Østerrike og Norge deler enkelte klimatiske og topografiske utfordringer i deler 

av landet, de to landene har liknende mål for landbrukspolitikken, og Østerrike har hatt gode 

resultater på enkelte av disse målene 

Sammenlikningen ser først i kapittel 2 på de politiske mål og virkemidler for landbruket i 

Østerrike. Hvilke mål har landbrukspolitikken, og hvordan bruker landet spillerommet 

innenfor CAP til å nå disse målene? Fra EU-nivå spiller både gårdsstøtten i CAPs søyle 1 og 

de mer multifunksjonelle støtteformene i søyle 2 en viktig rolle. Fra det nasjonale og 

regionale nivået kommer en viktig finansiering av tiltak over EUs søyle 2. Videre finnes det 

også en rekke reguleringer som ikke foregår over budsjettet, som blant annet mjølkekvoter og 

eiendomsregler. 

Politiske rammevilkår er selvsagt ikke de eneste faktorene som spiller en rolle for hvordan 

struktur, økonomi og produksjon utvikler seg. Østerrike har vært EU-medlem siden 1995, noe 

som gjør det viktig for oss å se på hvordan konkurranseevnen til det østerrikske landbruket 

holder seg i forhold til store naboland som Tyskland og Italia. Videre har det også i de siste 

årene vært en tendens i andre land til at prisen på landbruksprodukter utvikler seg saktere enn 

prisen på innsatsfaktorene (det såkalte skjeve bytteforholdet). Til slutt er det også grunn til å 

se nærmere på hvilken rolle som spilles av turisme og andre attåtnæringer for landbruket. 

Etter å ha sett på mål, virkemidler og rammevilkår gjennomgår rapporten i kapittel 3 

indikatorer på strukturtrekk, produksjon og driftsresultater i primærleddet. Helt konkret vil vi 

drøfte utvikling i gjennomsnittsstørrelser og størrelsesfordeling, geografisk fordeling av 

gårdsenheter, nasjonal produksjon og selvforsyning, samt bondens økonomi. 

For å avgrense prosjektet vil vi i hovedsak se på primærleddet og utvikling i nyere tid: etter 

at Østerrike gikk inn i EU i 1995 og opprettelsen av WTO. Vi velger å konsentrere oss om 

større produksjonsretninger som er felles for Østerrike og Norge: korn, storfe, gris og fjørfe.  

 



 

4 Rapport 3-2014 

2 Rammevilkår for alpejordbruket 

Rammevilkår kan bredt defineres som eksterne forhold som påvirker en bedrifts muligheter. 

Vi tenker her på forhold som er utenfor hver enkelt bondes kontroll. Eksempler kan være 

naturressurser, klima, befolkningens preferanser, politiske betingelser, juridiske 

begrensninger og sosiale normer. Dette påvirker hvilke valg og tilpasninger av bedriftenes 

struktur, produksjonsstrategier og investeringer den enkelte bonde gjør. Disse valgene 

påvirker sammen med rammevilkårene bondens produksjon og resultater på mikronivå, som 

igjen påvirker bosettingsmønster, arealutnyttelse og det nasjonale produksjonsnivået.  

Kapittel 2.1 gjør en grov gjennomgang av naturgitte rammevilkår for landbruk i Østerrike, 

og trekker opp dagens målsettinger for landbrukspolitikken for å illustrere den politiske 

ambisjonen for det østerrikske landbruket. Kapittel 2.2 gjør en hurtig gjennomgang av 

utviklingstrekk i den østerrikske landbrukspolitikken i nyere tid. Kapittel 2.3 tar for seg 

dagens system med reguleringer. Blant viktige politiske rammevilkår teller vi reguleringer av 

produksjonen, som prisregulering, tollregler, produksjonskvoter, størrelsesbegrensninger og 

miljøkrav. Kapittel 2.4 tar så for seg finansiering av produksjon, gårdsdrift og andre 

landbruksrelaterte aktiviteter.  

Politiske rammevilkår er selvsagt ikke det eneste avgjørende for hvordan økonomien og 

produksjonen i landbruket utviklet seg, og kapittel 2.5 har derfor en kort diskusjon av 

prisforhold mellom varene som produseres, og innsatsfaktorene.  

2.1 Grunnleggende rammer for landbruket 

Østerrike er et lite land i Mellom-Europa på totalt 83 871 km
2
, og dermed på størrelse med en 

fjerdedel av Fastlands-Norge, om lag tilsvarende arealet i fylkene Sør-Trøndelag, Hedmark, 

Oppland og Buskerud. Landet hadde ved inngangen til 2013 med 8 451 860 innbyggere noe 

under dobbelt så mange registrerte innbyggere som Norge (5 051 275 innbyggere) (SSB, 

2013a, 2013b; Statistik Austria, 2013a).  

Republikken Østerrike er en forbundsstat bestående av ni delstater. Landet er landlåst, og 

grenser til Tyskland, Liechtenstein, Sveits, Italia, Slovenia, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia 

(Central Intelligence Agency, 2013). 
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Figur 2.1 Topografisk kart over Østerrike med delstater
4
 

 

 

Østerrike kan likne litt på Norge på enkelte bakenforliggende, uavhengige variable som 

topografi, vekstsesong og klima. 60 % av arealet ligger over 600 meter over havet, derav 24 

% over 1400 meter over havet. I Norge er 40 % av arealet over 600 meter over havet.  

Tregrensa ligger på om lag 1 750 meter i Østerrike og 1 100 meter i Norge. Når det gjelder 

vekstdøgn
5
, er det i snitt om lag 200 i Østerrike og 180 i Norge. Her er det viktig å merke seg 

den store variasjonen innad i landene – begge land har flate områder, men også områder med 

fjell og daler, hvor vekstvilkårene kan endre seg mye over korte avstander (Erb, 1999; Reidius 

& Odenstad, 1993; Schaumberger, 2011; Store norske leksikon, 2013; Wikipedia, 2012)
6
 

35 % av Østerrikes areal ble i 2010 brukt til jordbruksformål, og 41 % av landets areal ble 

brukt til skogbruksformål. Samlet sett er altså 76 % av landets areal forvaltet av 

landbruksnæringa. I Norge i samme år var andelene 3 % jordbruksareal i drift og 21 % 

skogareal (Lebensministerium, 2012; SSB, 2012a, 2013c)
 7

. 

I 2012 bidro jordbruk og skogbruk med 1,6 % av BNP, eller 8,9 milliarder euro. I Norge 

bidro jord- og skogbruk med 0,8 % av BNP, eller 15,3 milliarder NOK. Det beregnede 

antallet årsverk i jordbruket er avtakende, og lå i 2012 på 124 900 årsverk. I Norge er antallet 

årsverk beregnet til 47 400 i 2012 (Budsjettnemnda for jordbruket, 2013a; 

Lebensministerium, 2013a; Statistik Austria, 2013b)
 8

. 

                                                 
4
 (Wikimedia Commons, 2008, 2012). 

5
 Det finnes ingen enhetlig definisjon som dekker alle forhold og alle vekstsorter, men definert her som antall 

døgn som følger i perioder med mer enn fem dager med over 5 
O 

C. 
6
 Det er imidlertid også viktig å påpeke at det er en rekke forskjeller mellom landene. Østerrike ligger mye 

lenger sør og har mer landbruksjord. De har også sett en annen utvikling av det politiske systemet over årene, og 

er (siden 1995) medlemmer av EU. 
7
 Jordbruksarealet inkluderer her ikke utmarksbeite. Det norske skogbruksarealet er registrert produktivt 

skogareal på eiendommer over 25 da. 
8
 Årsverk beregnes ved at fulltidsarbeid, deltidsarbeid og sesongarbeid regnes om til et årsverk med et 

standardisert antall arbeidstimer. Hvor mange timer som utgjør et årsverk, har ulik definisjon i ulike land. I 

Østerrike var det i 2012 definert som 2 160 timer per år (tilsvarer 270 arbeidsdager à 8 timer), og i Norge til 1 
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Østerrike har valgt målsettinger for landbrukspolitikken som delvis likner på våre. 

Ettersom Østerrike har vært EU-medlem siden 1995, er de overordna målene satt fast i CAP, 

hvor målene i dag er: 

 Å øke landbrukets produktivitet gjennom å støtte teknologisk utvikling, rasjonalisere 

landbruksproduksjon og bruke produksjonsfaktorer, spesielt arbeidskraft, på best 

mulig måte, 

 Å sikre gårdbrukerne en rimelig levestandard, spesielt gjennom å styrke bondens 

inntekter, 

 Å stabilisere markedene, 

 Å sikre forsyninger, 

 Å sikre forbrukeren matvarer til rimelige priser.  

  (EU, 2010, s. 56) 

 

Disse suppleres og fordypes i Østerrikes nasjonale landbrukslov, hvor det slås fast at målene 

for landbrukspolitikken (under hensyn til CAP) er som følger
9
: 

1. å bevare et økonomisk sunt, ressurssterkt jord- og skogbruk i et aktivt landlig rom, 

med spesiell omtanke for den sosiale orienteringen, økologisk bærekraft og regional 

balanse, særlig med hensyn til fjellområdene og andre ufordelaktige områder, 

2. å bygge ut de mangfoldige ervervskombinasjonene mellom landbruket og andre 

næringsgrener, 

3. å markedsorientere landbrukets produksjon, foredling og markedsføring, 

4. å øke produktiviteten og konkurranseevnen til det produktive, miljøvennlige og 

sosiale landbruket, særlig gjennom strukturelle tiltak,  

5. å sette personer med virke i jord- og skogbruk i stand til å ta del i den sosiale og 

økonomiske velstand, 

6. å støtte landbruket, med hensyn til den samlede økonomien og forbrukernes 

interesser, slik at det blir i stand til a) å utlikne naturgitte ulemper overfor andre 

næringsgrener, b) å sikre en best mulig forsyning med høykvalitets næringsmidler og 

råvarer, c) å tilpasse seg forhold i den samlede økonomien, og d) å sikre bærekraftig 

bruk av jord, vann og luft, bevare og forme kulturlandskapet, samt bidra til 

beskyttelse mot naturfarer, 

7. å utnytte kofinansieringsmuligheter fra EU på en omfattende/uttømmende måte, til 

det beste for jord- og skogbruk. 

  (Bundeskanzleramt Rechtsinformationssystem, 2013)  

 

Det østerrikske landbruket skal være økologisk bærekraftig og miljøvennlig, ha en sosial 

dimensjon, ha en regional fordeling og ta særlig hensyn til fjellbønder og andre ufordelaktige 

områder. Dette kommer da i tillegg til de egenskapene som også defineres på EU-nivå, som 

setter produktivitet, teknisk utvikling og økonomisk lønnsomhet for den enkelte bonde i 

høysetet. Det er interessant at i den nasjonale oversikten over målsettinger kommer økt 

produktivitet under målsettingen om å bevare et landbruk med en rekke egenskaper utover det 

økonomiske, særlig i ufordelaktige områder. 

Målsettingene for norsk landbrukspolitikk ble sist uttrykt i landbruksmeldinga avgitt av 

regjeringen Stoltenberg i 2011. Den nye regjeringen kan ha andre prioriteringer, men siden 

disse i skrivende stund er ukjente, velger vi av praktiske grunner å ta utgangspunkt i denne
10

. 

                                                                                                                                                         
845 timer per år (tilsvarer 231 arbeidsdager à 8 timer). Hvis vi beregner antallet årsverk i Østerrike etter den 

norske normen, er antallet 146 224 årsverk, nesten 100 000 flere enn i Norge. 
9
 Alle oversettelser er forfatterens egne. 

10
 Særlig Høyre og Fremskrittspartiet, som gikk i regjeringssamarbeid høsten 2013, uttalte seg i 

komitéinnstillingen kritisk. I Høyre og FrP sin politiske plattform sies det at «hovedformålet med 

landbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv matproduksjon», men samtidig sier de også at det skal være 
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Her defineres 4 hovedmål med totalt 16 undermål for norsk landbruks- og matpolitikk. Av 

mål som overlapper med den østerrikske landbruksloven, kan vi framheve økt bærekraftig 

matproduksjon, ivareta forbrukerinteresser, bruke og beskytte arealressurser, styrke og bidra 

til sysselsetting og bosetting, politikk tilpasset regionale muligheter og utfordringer, 

konkurransedyktige verdikjeder, konkurransedyktige inntekter, og sikre naturmangfoldet 

(Landbruks- og matdepartementet, 2012). 

Østerrike og Norge har altså felles mål om bevaring av landbruk og arealressurser i hele 

landet, at det skal være en høy forsyning med nasjonale matvarer, at den nasjonale 

produksjonen skal være konkurransedyktig, at bondeyrket skal ha like gode 

inntektsmuligheter som resten av samfunnet, og at all produksjon skal skje på en klima- og 

miljøvennlig måte.  

En kan ikke lese for mye inn i at generelle formuleringer overlapper. Konkrete og målbare 

definisjoner på hva målene innebærer, kan tenkes å avvike mellom landene. Hvordan 

prioriteringer gjøres i praksis i virkemiddelapparatet, er også usikkert. I neste kapittel gir vi en 

kort framstilling av den historiske utviklinga av den østerrikske landbrukspolitikken. 

2.2 Østerrikes landbrukspolitiske utvikling  

Det er særlig fire elementer i den historiske utviklinga av østerriksk landbrukspolitikk som 

bør framheves for å forstå dagens landbrukspolitikk:  

 

1. De historiske målene om høy produksjon, konkurransedyktig produksjon, lønnsomhet 

for bonden og landbruk i hele landet,  

2. utfasingen av reguleringer og innfasing av EU-reguleringer fra 1988 til 1995  

3. overgangen fra prisregulering og tiltak mot overproduksjon til produksjonsavhengig 

støtte, til produksjonsuavhengig støtte, 

4. økt vektlegging over tid av landbruket som multifunksjonelt, i betydningen i stand til å 

produsere mat og levere andre fellesgoder, koblet med opprettholdt finansiering. 

 

I likhet med andre europeiske land bygde Østerrike opp sin landbrukspolitikk etter andre 

verdenskrig med mål om å kunne brødfø egen befolkning. En landbrukslov ble innført i 1960 

med målsettinger om 1) en økonomisk sunn bondestand, 2) økt produktivitet i landbruket, 3) 

en best mulig forsyning med matvarer, og 4) å ta spesielt hensyn til fjellbønder (Loibl, 2005). 

Senere utvikling av nye mål spilte i stor grad videre på disse fire målene. De voksende 

forskjellene mellom ulike regioner og mellom «vanlige» bønder og bønder i ugunstige 

regioner og i alpene – de såkalte fjellbøndene – ble tatt tak i av politikken på 1970-tallet. 

Målsettingen var ifølge lovverket intet mindre enn å bevare en økonomisk sunn, naturlig, 

samfunnsmessig og kulturelt levende bosetning i Alpene, ettersom dette ga et «viktig bidrag 

                                                                                                                                                         
grunnlag for landbruksproduksjon over hele landet. Siden disse partiene ikke alene har flertall i Stortinget, og 

siden det i skrivende stund er uklart hva som i praksis vil bli konsekvensene, tar vi utgangspunkt i siste 

stortingsmelding om landbrukspolitikken (Høyre & Fremskrittspartiet, 2013; Næringskomiteen, 2012). 
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til å sikre interessene til den samlede østerrikske befolkning»
11

. Dette ble fulgt opp med økt 

differensiering av støttetiltakene, og Østerrike innførte i 1972 fjellbondeprogrammet, med 

inntektsstøtte, infrastrukturutbygging og investeringsmidler. Det ble også innført et mål om å 

ivareta kulturlandskapet, noe som må sees i sammenheng med den økte distriktsprofilen 

(Loibl, 2005).  

I tråd med den dominerende landbrukspolitikken i Europa var prisene på markedene for 

landbruksprodukter regulert, og overskuddsproduksjon ble regulert vekk gjennom subsidiert 

eksport eller lagring. Produksjonsveksten var stor, og på slutten av 1970-tallet kom så en 

rekke nye reguleringer for å håndtere økende overproduksjon. En ordning med mjølkekvoter 

ble innført for å hindre overproduksjon, og kornprodusenter ble avgiftsbelagt for å finansiere 

avsetning av overskuddsproduksjon av korn. Det ble også innført maksimalgrenser på 

dyrehold, med grenser på henholdsvis 400 slaktesvin, 50 avlspurker, 130 kalver eller 30 kyr, 

100 kjøttfe, 22 000 kylling, 10 000 liggehøner, og 12 000 kalkuner. Her er det kanskje særlig 

verdt å legge merke til taket på svineproduksjonen (Loibl, 2005). 

På 1980-tallet var det behov for ytterligere finansiering av avsetningstiltak. Loibl 

presenterer her starten på det som senere er blitt kjent som den «økososiale 

landbrukspolitikken», en rekke tiltak for å finansiere avsetning eller hindre overproduksjon: 

gjødselavgift, såmaisavgift og tilskudd til dyrking av raps, solsikker og erter.  

Som en utvidelse av dette lanserte daværende landbruksminister Josef Riegler i 1988 

konseptet «økososial landbrukspolitikk», basert på produksjon av nok mat, på en økologisk og 

sosialt bærekraftig måte. Dette kan sees som en forløper for det multifunksjonelle landbruket. 

To viktige deler av dette konseptet var rettferdig kompensasjon til bonden for miljøarbeidet 

hun gjennomfører, samtidig som produksjonen i større grad skulle overlates til markedet. 

Landbruksloven ble i det følgende endret, slik at den fokuserer mer på økologisk bærekraft, 

støtte til tilleggsnæringer og økologisk drift, og støtte til fjellbønder. Samtidig ble den statlige 

reguleringa av konvensjonell produksjon tonet ned (Hoppichler, 2007a; Loibl, 2005; 

Schneider, 2003). 

Lanseringen av den «økososiale landbrukspolitikken» må sees i sammenheng med at 

Østerrike sendte inn søknad om EU-medlemskap i 1988. EU-skepsisen var stor i det 

østerrikske landbruket, og det var viktig for landbruksdepartementet å holde misnøyen så lav 

som mulig
12

.  

Særlig de små gårdsbrukene og fjellbøndene fryktet at de ikke ville være 

konkurransedyktige i møte med landbruket i store naboland som Italia og Tyskland. Østerrike 

hadde et langt høyere prisnivå på sine landbruksvarer enn EU-landene. En del av det høyere 

prisnivået i Østerrike skyldtes strukturelle og naturgitte utfordringer i det østerrikske 

landbruket. Disse utfordringene kunne vanskelig fjernes – Alpene er nå en gang alper. Det ble 

                                                 
11

 Alle oversettelser er forfatterens egne. 
12

 Det skulle vise seg at sett under ett var landbruksspørsmålet av underordnet betydning i debatten i forkant av 

EU-avstemningen, og det var mange innenfor landbruksnæringen som ikke var så negativt innstilt til EU-

medlemskap. 
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dermed forventa store inntektstap, ikke minst siden det var varslet at intervensjonsprisene i 

EU skulle senkes med MacSherry-reformen i 1992
13

.  

Frykten var at en forverret inntektssituasjon ville føre til framskyndet strukturendring, med 

store konsekvenser for regionalt næringsliv, avfolking av distriktene og salg av matjord til 

utenlandske turister. Slik ville den østerrikske modellen med nasjonal matvareproduksjon, 

omfordeling fra store til små bruk og fra lavlandet til fjellandbruket utfordres. Heller ikke 

næringsmiddelindustrien (med unntak av sukkerindustrien) så lyst på situasjonen (Hoppichler, 

2007a).  

Slik sett var reformen for det «økososiale» landbruket et mottrekk for å gi bøndene nye 

målsettinger og en start på omlegginga av den klassiske landbrukspolitikken i retning av EUs 

felles landbrukspolitikk. En del av dette innebar økte utgifter til produksjon av fellesgoder, 

som lettere kunne legitimeres ovenfor den øvrige østerrikske befolkninga (Hoppichler, 2007a; 

Loibl, 2005)..  

I tillegg skulle det vise seg at profileringa av østerriksk landbruk som økologisk og 

kulturlandskapsvennlig passet fint inn i utviklingsbanen til CAP. Satsingen på bygdeutvikling 

og miljø ble utover 2000-tallet styrket i den felleseuropeiske landbrukspolitikken.  

2.2.1 Omregulering innenfor EU 

Med et felles indre marked med felles grensevern, intervensjonspriser og 

intervensjonsoppkjøp, samt et felles støttesystem, innebar tilpasningen til EU en rekke 

endringer av de eksisterende reguleringene. Omstillingen av det østerrikske landbruket 

begynte for alvor på starten av 1990-tallet.  

For det første var det klart at de offentlige direkte utbetalingene over landbruksbudsjettet 

var lavere i Østerrike enn i EU, ettersom bondens inntekt i større grad ble støttet gjennom 

prisreguleringer i det østerrikske markedet. Som et ledd i forberedelsen på EU-medlemskapet 

ble derfor utbetalingene til landbruket økt i årene fram mot da medlemskapet ble inngått. 

Hoppichler mener dette delvis var tenkt å skulle beskytte bøndene mot et kommende prisfall, 

samt hindre for kraftige protester før folkeavstemningen (Hoppichler, 2007a). 

For det andre ble markedsreguleringen endret. Avgifter som ble betalt av bøndene for å 

finansiere eksport av overskuddsproduksjon (gjødselavgift, eksportavgift på korn o.l.) ble 

avskaffet. Den øvre grensen for antallet dyr som kunne holdes i en besetning, ble også økt til 

1000 slaktesvin, 125 avlspurker, 325 slaktekalver, 75 kyr, 250 kjøttfe, 55 000 kylling, 25 000 

liggehøner, 55 000 unghøns og 20 000 kalkun. Statlig prisregulering av mjølk, malt korn og 

bakervarer ble erstattet av retningsgivende priser på mjølk og brød. Reguleringen av inntaks- 

og forsyningsområder for meieriene ble opphevet (Hoppichler, 2007a; Loibl, 2005). 

                                                 
13

 Her kan det være greit å bemerke at heller ikke EUs landbrukspolitikk sto stille i denne perioden. Dette var i 

samme periode som forhandlingene om en ny GATT-avtale foregikk, den såkalte Uruguay-runden. For å møte 

kravene i den nye avtalen og løse problemer med økende overskuddsproduksjon reformerte EU sin felles 

landbrukspolitikk. I Østerrike ble EU-medlemskapet presentert som en måte å gjøre tilpasninger til GATT på, 

samtidig som man fikk ytterligere finansiering fra EU. 
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Til tross for at landbruksprodukter falt 22 % i pris da Østerrike gikk inn i EU, møtte landet 

et EU-marked hvor prisene fortsatt i høy grad var regulerte. Det eksisterte 

intervensjonsordninger for en rekke varer som korn, storfekjøtt, svinekjøtt, mjølkeprodukter 

og sukker. En del av intervensjonsprisene var blitt senket i 1992, og kompensert gjennom 

høyning av de produksjonsavhengige støtteformene, men prisene skulle senkes ytterligere 

med de neste CAP-reformene: Agenda 2000 (1999), Midtveisgjennomgangen (2003) og 

Helsesjekken (2008). 

Schneider hevder at Riegler-konseptet «økososialt landbruk» og den østerrikske 

landbruksmodellen var en viktig inspirasjonskilde for debatten rundt CAP-reformen i 1999 

(Agenda 2000). Denne reformen samlet tiltak for investeringer, miljø, klima og 

distriktsutvikling i den såkalte søyle 2. Agenda 2000-reformen medførte også en ytterligere 

senkning av oppkjøpsprisene på korn, mjølkeprodukter, samt storfekjøtt, delvis kompensert 

gjennom økning av direktestøtten. (Loibl, 2005; Schneider, 2003). 

Ved reformen kjent som Midtveisgjennomgangen i 2003 ble det bestemt at mesteparten av 

støtten skulle gjøres produksjonsuavhengig, og gis som en enkeltbruksstøtte. Østerrike valgte 

her å basere seg på en historisk modell for fordeling av støtte, der støttebeløpene ble beregnet 

på enkeltbruksnivå (se faktaboks). Det ble også innført såkalte tverrvilkår (cross compliance), 

krav til praksis som gårdbrukerne måtte oppfylle for å få utbetalt støtten. I tillegg ble 

intervensjonsprisene senket ytterligere, og det ble innført en modulering med overføringer fra 

søyle 1 til søyle 2 (Kirner & Tribl, 2008; Loibl, 2005).  

 

 

Midtveisgjennomgangen ble evaluert i den såkalte Helsesjekken (2008). Østerrike skal ha 

vært skeptisk til forslaget om økt modulering fra søyle 1 til søyle 2, etter sigende fordi de 

allerede hadde høye utgifter til kofinansiering av søyle 2-tiltak og heller ønsket en høyere 

andel friske EU-midler inn i søyle 2. De var også svært skeptiske til utfasinga av 

Historiske eller regionale støtterettigheter? 

Ved innføringen av enkeltbruksstøtten etter Midtveisgjennomgangen (2003) kunne hvert 

enkelt land velge om de ville fordele støtterettighetene etter en historisk modell, en regional 

modell eller en blandingsmodell. 

 Historisk modell: Støtterettigheter ble beregnet som gjennomsnittlig støtte per arealenhet. 

Den gjennomsnittlige støtten var utbetalt støtte til dyr og areal i perioden 2000–2002, og 

arealet var det dyrkede arealet med utvalgte vekster i samme periode. For beregning av den 

årlige bruksstøtten ble så dette tallet multiplisert med dyrket areal i inneværende år.  

 Regional modell: Støtterettighetene kalkuleres for regioner innad i landet og ikke det 

enkelte bruk. Dermed vil hvert enkelt bruk innad i regionen få utbetalt den samme støtten.  

 Blandingsmodell: Medlemslandene kunne også velge å fordele noe av den tidligere støtten 

etter den historiske modellen (altså beregne støtterettigheter på bruksnivå), og noe etter den 

regionale modellen (altså beregne støtterettigheter i en region). 

(Lutnæs & Klepp, 2007)  
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mjølkekvoter, og arbeidet hardt for overgangsordninger og fokus på mjølkesektorens 

utfordringer. Enkelte analytikere mener at videreføringa av støtten utbetalt per ammeku 

(ammekupremien) skyldtes østerriksk innflytelse (Burger-Scheidlin & Proschek-Hauptmann, 

2009). 

For å oppsummere ble med EU-medlemskapet høye regulerte priser på det nasjonale 

markedet erstattet av lavere intervensjonspriser i EU, og mer budsjettoverføringer til det 

østerrikske jordbruket fra EU, nasjonalt nivå og delstatene etter at EU-medlemskapet ble 

inngått. Disse overføringene ble betalt ut som produksjonsavhengig støtte, offensiv satsing på 

miljøprogrammer og utjevningsutbetalinger til dårligere landbruksområder. Særlig de to 

sistnevnte fikk betydning i Østerrike, men den produksjonsavhengige og etter hvert 

produksjonsuavhengige støtten fra søyle 1 utgjorde også viktige midler. 

2.3 Rammevilkår i reguleringer 

En rekke av reguleringene har blitt endret med tiden, og for å forstå dagens vilkår for 

landbruket i Østerrike er det viktig å ha en oversikt over reguleringer som ikke er direkte 

knyttet til landbruksbudsjettet. Herunder har vi handelsregler, produksjonskvoter, vilkår 

knyttet til støtteutbetalinger, miljøregler, størrelsesbegrensninger og eiendomsregler. 

En viktig rammebetingelse å huske på er at EU er en tollunion med ett indre marked, med 

felles grensevern mot tredjeland. En generell gjennomgang av EUs handelspolitikk viser 

hvordan unionen har høye tollsatser på en lang rekke landbruksprodukter. Dette gjelder også 

for Østerrikes handel med land utenfor EU (Tufte, 2009). 

En av de klassiske reguleringene er produksjonskvoter. I vår sammenheng er det særlig 

mjølkekvoter som er interessant. I Midtveisgjennomgangen (2003) ble det vedtatt at disse 

skulle fases ut i 2015, noe som ble bekreftet i Helsesjekken (2008) og den nyeste CAP-

reformen (Ciolos-reformen). Som diskutert i kapittel 3.2.2 er Østerrike et av landene som 

produserer over kvotetaket, selv etter de betraktelige kvoteutvidelsene i forbindelse med 

utfasingen av kvotene. En rekke studier peker på at mjølkeproduksjonen kan tenkes å øke 

videre etter utfasingen i 2015
14

. Kvoter er altså per i dag en begrensning for 

mjølkeproduksjonen (Schmid, Larcher, Schönhart, & Stiglbauer, 2011). 

Med Midtveisgjennomgangen i 2003 ble det innført krav som bøndene måtte oppfylle for å 

få utbetalt full støtte fra søyle 1 og noen søyle 2-programmer (derunder ÖPUL og 

utjevningsutbetalingene). Mange av kravene hadde eksistert tidligere, men det nye var 

koblingen til støtteutbetalingen. Rekken av detaljerte krav er lang, men de kan deles inn i krav 

til miljø, dyrevern og helse, og henter reglene fra totalt 18 direktiver og forordninger. En 

rekke av disse er også rettslig forpliktende på andre vis, slik at brudd på reglene kan medføre 

                                                 
14

 Schmid mfl. peker også på at noen studier stiller spørsmål ved avsetningsmulighetene ved økt konkurranse fra 

lavkostmjølk, særlig på det italienske markedet. Dette ser ut til å være et fåtall av studiene, flertallet mener 

produksjonen kan økes på nasjonalt nivå, men at lavere priser vil få konsekvenser for fordelinga av 

produksjonen. 
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politianmeldelse, uavhengig av om støtten bortfaller (AgrarMarkt Austria, 2013a; 

Lebensministerium, 2013a). 

Et av direktivene som ligger inne som et tverrvilkår for støtteutbetaling, er nitratdirektivet. 

Dette begrenser mengden naturgjødsel som kan spres per flateenhet til gitte tidspunkt, og 

fastsetter også minstekrav til lagerkapasitet for gjødsel. Hvis en gård får mer gjødsel enn den 

kan håndtere, kan gjødselen spres på en annen gård. Så lenge gjødselproduksjonen per dyr er 

konstant, og eksport av husdyrgjødsel ikke er aktuelt, tilsvarer dette et nasjonalt tak for hvor 

mange dyr som kan befinne seg i Østerrike (AgrarMarkt Austria, 2013a; WPA Beratende 

Ingenieure, 2007). 

I 1994 ble størrelsesbegrensning for hvor mange dyr som hvert enkelt bruk kunne holde, 

hevet kraftig. Loven ble så avskaffet ved utgangen av 1995. Størrelsesgrenser for antallet dyr 

inngår i dag som del av andre reguleringer, deriblant som betingelse for mottak av ÖPUL-

støtte til økologisk drift.  

Det er en tradisjon for salg av gårder innad i familien i Østerrike, hvor den nye og den 

gamle gårdseieren inngår en kontrakt om overtakelse og kompensasjon til den gamle eieren 

og eventuelt andre arvinger. Arv av gårdsbruk er regulert i Anerbengesetz. Egne regelverk 

gjelder for Tirol og Kärnten, men disse likner på den østerrikske lovgivningen for øvrig. 

Arveloven gjelder for gårdsbruk som kan gi en gjennomsnittsinntekt som passer for to 

personer under lokale vilkår, men under 20 ganger en slik inntekt. Arveretten er i 

utgangspunktet udelelig, og fastslår en lang rekke kriterier for å avgjøre hvem som har 

førsterett til arv. I store deler av Østerrike kan man imidlertid testamentere bort gården og 

unngå regelverket (NOU, 2003; Otomo & Oedl-Wieser, 2009). 

Oppsummert ser vi altså at mjølkeproduksjonen er nasjonalt begrenset av kvoter, at 

markedet er regulert av EU sin landbrukspolitikk, felles handels- og tollbestemmelser, at 

bøndene er pliktige til å oppfylle en rekke krav til drift for å få støtte, og at arverekkefølgen 

og kompensasjon på enkelte gårder er regulert juridisk, med en tradisjon for kontrakter på 

overtakelser innad i familien. 

2.4 Finansiering av landbruket 

Østerrike hadde høyere priser, men lavere støttenivåer før de gikk inn i EU. Støtten ble 

trappet opp mot medlemskapet, og prisene på landbruksvarer (til bøndene) falt i snitt med 22 

%. Østerrike fikk forhandlet fram utjevningsutbetalinger for kraftige prisendringer, betalt av 

den østerrikske staten. Disse ble utbetalt de fire første medlemsårene, med høyere utbetalinger 

først i perioden. På grunn av de omfattende overgangsbetalingene ble ikke prisfallet 

katastrofalt for inntektssituasjonen. Det var allikevel slik at overgangsordningene var innrettet 

mot større bruk, og de mindre brukene i fjellregionene ble dermed i liten grad hjulpet av 

ordningen (Hoppichler, 2007a; Hovorka, 1996). 

Etter dette har nivået på støtten vært konstant, målt i reelle summer, med en nedgang i de 

senere årene. Østerrikes samlede offentlige støtte på landbruksområdet (sett bort fra 
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tollvernet) var ifølge Grüner Bericht i 2012 på 2 132 millioner
15

 euro totalt. Her er det verdt å 

merke seg at utbetalingene av en rekke EU-midler (enkeltgårdsstøtten, miljøprogrammer, 

utjevningsutbetalingene) ble forsinket i 2012, og at tallet dermed vil kunne revideres opp. 

Grüner Bericht 2013 anslår at det kan dreie seg om totalt manglende utbetalinger på ca. 65 

millioner euro i EU-midler og statlige midler. Dette gjør sammenlikninger med tidligere år 

vanskeligere, og gjør at vi ikke enda slutter noe om hvorvidt det samlede støttenivået er 

redusert i forhold til tidligere år (Lebensministerium, 2013a). 

Etter EU-medlemskapet har finansieringen av landbruket vært delt mellom EU, staten og 

delstaten. Fordelingen har variert med årene, men fra 2007 har EU-andelen ligget på om lag 

58 %, den statlige andelen på 20 % og delstatenes andel på 22 %. Nasjonale midler utgjør 

altså 42 % av landbruksbudsjettet. 

Figur 2.2 Samlet landbruksbudsjett i Østerrike, etter midler fra EU, stat og delstat, 1989–

2012 (millioner euro, inflasjonsjustert 2012)
16

 

 

Landbruksstøtten fra EU kan deles inn i to deler, såkalte søyler. Hvert enkelt land har i tillegg 

gjerne egen finansiering utover dette. Det gir mening å betrakte EUs (og Østerrikes) 

landbrukspolitikk på denne måten også før inndelinga ble formelt innført med Agenda 2000 i 

1999.  

                                                 
15

 Omregnet med gjennomsnittlig vekslekurs for 2012 (7,4744) er dette ca. 15,9 milliarder NOK. 

 Vi benytter oss av 2012-tall, siden vi ønsker å få fram hva som faktisk er brukt. Budsjettall for 2013 er 

tilgjengelig, men i skrivende stund ikke gjort opp på samme måte som resten av tallserien vi opererer med her 

(Grüner Bericht-tall). Disse tallene inkluderer ikke det forventede ekstraforbruket for å bruke opp midlene for 

EU-budsjettperioden 2007–2013 (Lebensministerium, 2013a).  
16

Det er verdt å merke seg at utbetalingene av en rekke EU-midler ble forsinket i 2012, og at tallet dermed vil 

kunne revideres opp. Grüner Bericht 2013 anslår at det kan dreie seg om ca. 65 millioner euro 

(Lebensministerium, 2012). 
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Figur 2.3 Totale midler over landbruksbudsjettet, etter innsatsområde, 1990–2012 

(millioner reelle 2012-euro)
17

  

 

 Søyle 1 består av direkteutbetalinger knyttet til marked og produksjon. Etter EU-

medlemskapet er denne delen av landbrukspolitikken i utgangspunktet 100 % 

finansiert av EU. Enkelte unntak for blant annet innenlandske reklamekampanjer gjør 

at EU-andelen i 2012 var 97 %.  

 Søyle 2 består av programmer rettet mot miljøtiltak, særlig omfordeling til spesielle 

områder, bygdeutvikling, entreprenørskap og så videre – kort sagt andre funksjoner 

enn de daglige produksjonsfunksjonene. Disse midlene krever nasjonal kofinansiering, 

noe som i Østerrike deles mellom stat og delstat. I 2012 kom 51 % av midlene fra EU, 

27 % fra den østerrikske staten og 22 % fra delstatsnivået
18

 

 Andre tiltak; i 2012 finansiert 70 % av delstatene, 29,5 % finansiert av statene og 0,5 

% av EU. 

 

Hvis vi ser på budsjettområde og finansieringskilde samlet for midlene som ble betalt ut i 

2012, ser vi i figuren under at den største delen av midlene, 1 049 millioner euro eller 49 % av 

alle midlene, gikk til tiltak innenfor søyle 2, landsbygdsprogrammet. 734 millioner (34 %) 

gikk til søyle 1, markedsordningstiltak, og 350 millioner (16 %) til andre tiltak. EU-midlene 

                                                 
17

 Her er middelbruken også i årene før EU-medlemskapet forsøksvis kategorisert etter samme mønster som 

innenfor EU. Det skilles i hovedsak mellom støtte til produksjon og markedsføring (markedstiltak), og tiltak 

ovenfor spesifikke grupper, kvalitetstiltak og forskning (andre tiltak). Støtten til fjellbønder er kategorisert som 

andre tiltak.  

 Det er verdt å merke seg at utbetalingene av en rekke EU-midler ble forsinket i 2012, og at tallet dermed vil 

kunne revideres opp. Grüner Bericht 2013 anslår at det kan dreie seg om ca. 65 millioner euro. Dette gjør 

sammenlikninger med tidligere år vanskelig (Lebensministerium, 2012) 
18

 Her er fordelinga i det foreløpige tallmaterialet noe forskjellig fra den teoretiske fordelinga, hvor EU står for 

49 %, staten 31 % og delstatene 21 %. Dette kan skyldes at ikke alle utbetalingene for 2012 er registrert enda, 

samt at fordelinga mellom partene gjelder for hele programperioden 2007–2013, ikke enkeltår.  

 Det kan også være verdt å merke seg at fordelinga av finansieringa er forskjellig mellom delstater. Andelen 

midler fra EU-nivå har vært høyere i delstaten Burgenland (grenseområdet mot Ungarn), som har vært en såkalt 

«konvergensregion», et område som har mottatt spesielle tiltak på grunn av sin svake økonomiske stilling. 
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utgjorde i 2012 den største finansieringskilden, med 1 249 millioner euro (59 %), fulgt av 

delstatsmidler (490 millioner, 23 %) og statlige midler (394 millioner, 18 %).  

Figur 2.4 Tiltaksområder etter finansieringskilder, 2012 (millioner euro)
 19

 

 

2.4.1 Søyle 1 – marked og produksjon 

I perioden 1990–1994 hadde Østerrike store utgifter til eksportsubsidier og lagerhold, noe 

som kan kalles «søyle 1» i dagens typologi. Den økte støtten til areal og dyrehold ble fram til 

1994 faset inn som ekstra midler, mens utgiftene til lagerhold og eksportsubsidier forble høye. 

Det vil altså si at markedsreguleringen forble intakt, med støtte til eksport av overproduksjon.  

Eksport- og lagerutgiftene ble så kuttet kraftig ved inntredenen i EU, og 

betalingsrettigheter knyttet til ulike former for dyrehold og areal tok over som den største 

utgiftsposten. . I forhandlingene med EU ble det satt nasjonale tak på hvor mange dyr og 

arealenheter som kunne motta støtte – nasjonale kvoter på støtteberettiget produksjon 

(Hovorka, 1996).  

Fra og med 2005 ble frakobla støtte den største posten, da areal- og dyretilskuddene ble 

lagt om til enkeltbruksstøtten. Etter helsesjekken i 2008 har det så blitt vedtatt å fase flere av 

de produksjonskoblede subsidiene inn i gårdsstøtten. Utgiftene til lager og eksport betalt av 

landbruksbudsjettet har fortsatt å synke (Eldby, 2012; Lebensministerium, 2013a). 
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 Total 2268 mill. euro (Lebensministerium, 2013a) 
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Figur 2.5 Utgifter på søyle 1, etter underkategorier, 1990–2012 (millioner reelle 2012-

euro)
20

 

 

Utbetalingene fra søyle 1 var på 734 millioner i 2012, om lag en tredjedel av de totale 

landbruksutgiftene. Hoveddelen av utbetalingene (83 %) var gårdsstøtte (Single farm 

payment), mens 13 % er produksjonskoblede støtteordninger til ammekyr og mjølkekyr. 

Disse produksjonskoblede støtteordningene var i 2012 på totalt 96 millioner euro, noe som 

fortsatt utgjorde 4 % av det totale landbruksbudsjettet (Lebensministerium, 2013a). 

Et annet viktig element ved både produksjonsavhengig og produksjonsuavhengig 

direktestøtte er moduleringen. Dette tiltaket innebar at all direktestøtte over 5 000 euro ble 

kuttet med 10 %, og utbetalinger over 300 000 euro ble kuttet med 12 %. Disse midlene ble så 

overført til søyle 2. Kuttprosenten har blitt økt gradvis med ett prosentpoeng i året siden 2005 

(Lebensministerium, 2013a, 2013b). 

 Av andre viktige markedstiltak bør vi også nevne intervensjonsoppkjøp, sammen med 

lagerhold og eksportsubsidier. Kostnadene knyttet til disse tiltakene har falt stort med årene, 

og de utgjorde i 2012 1,7 millioner euro, eller 0,2 % av totale søyle 1-utgifter. 

Til slutt kan vi også nevne støtten til vinbønder (14 millioner), produsentorganisasjoner for 

frukt og grønt (8 millioner), innenriks reklamekampanje for økt omsetning, samt støtte til 

honningprodusenter under søyle 1 (Lebensministerium, 2013a).  

2.4.2 Søyle 2 – miljø og distriktsutvikling 

Med begrensede muligheter til å utbetale støtte over søyle 1, og sterke bekymringer for 

konkurranseevnen, valgte Østerrike for å sikre egen landbruksproduksjon å legge stor vekt på 

midler til distrikts- og miljøtiltak, kjent som søyle 2. At hovedvekten ligger på 

landsbygdsprogrammet, må altså sees som et resultat av østerriksk tilpasning til CAP, med 

prioriteringer i tråd med målsettingene i den nasjonale landbruksloven.  

                                                 
20

 (Lebensministerium, 2013a) 
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For å tydeliggjøre at Østerrike har en annen tilpasning enn de fleste andre EU-land, kan vi 

se på forskjellen i hvor EU-landene henter sine utbetalinger. Midlene klassifisert som søyle 1 

utbetales fra European Agricultural Guarantee Fund (EAGF). Midlene klassifisert som søyle 2 

– sett bort fra nasjonal kofinansiering – utbetales fra European Agricultural Fund for Rural 

Development (EAFRD).  Til sammen utgjør EAGF og EAFRD de totale 

landbruksutbetalingene fra EU til et enkelt land.  

Figur 2.6 Betalingsforpliktelser fra søyle 2 (EAFRD) til EU-15 i 2011, som andel av 

forpliktelser fra begge søyler (prosent)
21

 

 

Hvis vi kun ser på EU-15 (landene som inngikk medlemskap fra 1957 til 1995), 

vesteuropeiske land med liknende rettigheter til søyle 1-støtte, er Østerrike og Portugal de to 

landene med høyest utbetalingsmuligheter fra EAFRD, fondet for bygdeutvikling
22

. Det er 

altså ikke tvil om at Østerrike benytter søyle 2 i høy grad i EU, og særlig sammenliknet med 

naboland som Tyskland og Italia, men også Ungarn (34 % av alle EU-midler fra EAFRD). 

Mens gjennomsnittet i EU er 75 euro per hektar per år fra søyle 2, mottar Østerrike 175 euro 

per hektar per år fra søyle 2 (Sinabell, 2011). 

Programmet for perioden 2007–2013 blir gjerne framstilt som et hus, med tre tematiske 

akser:  

 akse 1 er konkurransekraft, tiltak ment å fremme humankapital, investeringer og 

produkt- og produksjonskvalitet, 

 akse 2 er miljø og landbruk,  

                                                 
21

 EAGF er European Agricultural Guarantee Fund (søyle 1), EAFRD er European Agricultural Fund for Rural 

Development (søyle 2). Prosentene er beregnet som betalingsforpliktelser fra det enkelte fond av totale 

betalingsforpliktelser fra de to fondene (DG Agri, 2012) 
22

 For EU-27 under ett utgjorde betalingsforpliktelser fra søyle 2 25 % av all støtte, og søyle 1 75 % i 2011 (uten 

nasjonale midler ). Østerrike har den 11. høyeste andelen fra fondet for landsbygdsutvikling i EU-27 (se figur 4.3 

og 4.4 i vedlegget). 
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 akse 3 er livskvalitet og diversifisering,  

 akse 4 er en overgripende metodisk ”bærebjelke”, kalt Leader. 

 EU stiller krav til minimumsfordelinger mellom aksene, henholdsvis 10 %, 25 %, 10 % og 5 

% av de totale midlene. De resterende 50 % av midlene kan fordeles fritt.  

Finansieringa av tiltakene er delt mellom EU og Østerrike, med ulike kofinansieringsrater. 

Av akse 1 og 3 deles finansieringa likt mellom EU og Østerrike (50 % – 50 %). For akse 2 og 

Leader betaler EU 55 % og Østerrike 45 %. De østerrikske midlene finansieres 60 % av staten 

og 40 av de aktuelle delstatene (EU-Kommisjonen, 2008; Lebensministerium, 2013a). 

I Østerrikes tilfelle går størstedelen av midlene (74 %, 778 millioner) til akse 2, miljø og 

landbruk. De største postene her var utjevningsutbetalinger for ufordelaktige områder, og 

miljøtiltak i landbruket (ÖPUL)
23

. Deretter kommer akse 1 med investeringsvirkemidler, akse 

3 og LEADER. 

Evalueringer basert på modellberegning peker på at distriktsutviklingsprogrammet og EU-

midlene bidrar sterkt til sysselsetting både i og utenfor landbruket i distriktene i Østerrike. 

Utjevningsutbetalingene bidrar til produksjon i hele landet, mens miljøtiltakene bidrar til 

lavere miljøkostnader. Verdiskapningen beregnes imidlertid også å være noe lavere på grunn 

av disse programmene når en ser bort fra offentlige overføringer, siden miljøvennlig praksis 

som ellers ikke ville vært lønnsomt, blir fortsatt (Sinabell, 2011). 

Akse 2: Miljøprogrammet ÖPUL 

Som et ledd i forhandlingene om tiltredelsesavtalen fikk Østerrike framforhandlet finansiering 

av et miljøprogram, som startet idet Østerrike gikk inn i EU. I dag er dette kjent som ÖPUL 

(Österreichisches Programm für umweltgerechte Landwirtschaft – Østerisk program for 

miljøvennlig landbruk). Her inngikk en rekke tiltak som ekstensiveringstilskudd til storfehold, 

vekselbruk og økologisk drift (Hoppichler, 2007a). 

Miljøprogrammet har som målsetting å dekke størst mulig flate av østerriksk 

landbruksareal. Det finnes totalt 29 ulike tiltak. De største undertiltakene er sekkepostene 

miljøvennlig landbruk og økologisk landbruk. I 2012 ble det utbetalt 526 millioner euro til 

dette programmet, og 110 274 gårdsbruk (som dekker om lag 90 % av landbruksarealet) 

deltok. 

Hoppichler peker på at miljøprogrammet ikke kan sies å bidra til utjevning mellom store 

og små bruk, men heller favoriserer større bruk (Hoppichler, 2007a). 

Akse 2: Fjellgårder og ufordelaktige områder  

Det andre store tiltaket innenfor landsbygdsprogrammet er utjevningsutbetalinger for 

ufordelaktige områder. Før EU-medlemskapet betalte Østerrike ut en særlig støtte til 

fjellbøndene, med høyere utbetalinger til bøndene med lavere inntekter og vanskeligere 

tilgjengelighet. Dette programmet kunne ikke videreføres innenfor CAP. Med inngåelsen av 

medlemskapet gikk dermed Østerrike over til å utbetale særlig støtte til ufordelaktige 

                                                 
23

 Av andre tiltak innenfor akse 2 har vi 13 millioner euro utbetalt til skogplanting og skog brukt som tiltak mot 

rasfare. 
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områder. Denne ble differensiert etter størrelsen på drifta og til en viss grad etter 

tilgjengelighet. Resultatet ble mindre omfordeling til de minste bedriftene og de minst 

tilgjengelige bedriftene, altså et støttesystem i større grad rettet mot større bedrifter enn 

tidligere. Med Agenda 2000 fikk Østerrike omlagt støtten til ufordelaktige områder, med en 

ny fjellgårdsmatrikkel (omtalt nedenfor), hvor vanskelig tilgjengelige fjellgårder fikk økt 

støtten (Hoppichler, 2007a; Loibl, 2005). 

Det må betegnes som en suksess for det østerrikske landbruket at de klarte å definere store 

deler av landet som ufordelaktige områder. CAP åpner for at områder kan klassifiseres som 

”Less favoured areas” eller ufordelaktige områder for landbruk. Områdene kan enten 

klassifiseres som fjellområder, områder med spesifikke ulemper (områder definert som i fare 

for å fraflyttes med verdi for miljø og turisme, som områder med lite nedbør i Burgenland), 

og områder med andre ulemper (lite produktive landarealer, lite bosatte områder avhengige av 

landbruksinntekter – særlig kupert terreng i Steiermark). Tanken er at disse områdene sliter 

med høyere kostnader og lavere inntekter på grunn av naturgitte forutsetninger, men at 

bøndene leverer fellesgoder (kulturlandskap, biodiversitet, bosetting og så videre) som 

rettferdiggjør ekstra utbetalinger (Lebensministerium, 2011).  

Figur 2.7 Kart over ufordelaktige områder (LFA) i Østerrike, 2013
24

 

 

Hele 80 % av Østerrike er klassifisert som LFA-områder, og 73 % av gårdene og 64 % av 

jordbruksarealet ligger i LFA-områder. Fjellområdene er gjerne omtalt som de mest 

utfordrede. 70 % av Østerrike er kategorisert som fjellområder, og 51 % av arealet og 54 % av 

gårdene er klassifisert som å ligge i fjellområder. Som vi ser, er det kun Wien, 

Niederösterreich og Oberösterreich av delstatene som har større områder som ikke er 

kategorisert som ufordelaktige for landbruket (Lebensministerium, 2011). 
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 (Lebensministerium, 2011) 
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Spesielle tilskudd gis til gårder som klassifiseres som fjellgårder med spesielle 

utfordringer. For utdeling av disse tilskuddene brukes en såkalt «Berghöfekataster» (BHK) –

en fjellgårdsmatrikkel. I dette systemet kategoriseres gårder blant annet etter hvor bratte 

åkrene på gården er, hvor tilgjengelig gården er med ulike transportmidler, og hvilke klima- 

og grunnforhold det er på gården. Jo høyere poengsum som tildeles på de ulike målene, desto 

høyere gruppe plasseres gården i. Det finnes fire grupper, fra BHK 1 (letteste forhold) til 

BHK 4 (vanskeligste forhold).  

Som vi ser i tabell 2.1 er totalt 43 % av alle gårder i Østerrike klassifisert inn i BHK-

systemet. På disse gårdene ligger 38 % av det totale jordbruksarealet..  

Tabell 2.1 Inndeling av gårder etter fjellgårdmatrikkel, stand 2010
25

 

 Gårder Jordbruksareal (da) % av bedriftene % av arealet 

Uten BHK-gruppe 87 023 17 830 050 57 % 62 % 

BHK 1 til 4 66 496 10 968 910 43 % 38 % 

-- BHK 1 21 126 3 778 990 14 % 13 % 

-- BHK 2 27 054 4 697 110 18 % 16 % 

-- BHK 3 12 266 1 762 320 8 % 6 % 

-- BHK 4 6 050 730 490 4 % 3 % 

Ufordelaktig område (LFA) 112 409 18 552 420 73 % 64 % 

-- derav fjellområder 83 504 14 806 550 54 % 51 % 

Totalt 153 519 28 798 950 100 % 100 % 

 

I 2012 ble det utbetalt 239 millioner euro til 90 177 bedrifter, derav 64 436 fjellgårder. Dette 

har ifølge Hoppichler bidratt til utjevning mellom fordelaktige og ufordelaktige områder, og 

ifølge Sinabell bidratt til å holde produksjonen oppe i de ufordelaktige områdene, men har 

ikke motvirket forskjeller i inntekt mellom størrelsesgrupper (Hoppichler, 2007b; 

Lebensministerium, 2013a; Sinabell, 2011). 

Akse 1 og investeringsvirkemidler  

Mens 2/3 av søyle 2 gikk til miljø- og distriktsarbeid i akse 2, gikk 13 % til akse 1, 

konkurransekraft. Det største tiltaket her målt i euro var modernisering av landbruksbedrifter. 

Dette er investeringsmidler til investeringer over 100 000 euro. Utbetalingene i 2012 var på 

67 millioner euro. I hele programperioden har 28 659 mottakere fordelt 542 millioner euro, 

altså en snittsum på 18 912 euro. Spredningen i størrelse mellom ulike investeringer (409 av 

millionene gikk til driftsbygninger, hvor investeringene kan antas å være store) gjør imidlertid 

gjennomsnittstall usikre (Lebensministerium, 2013a).  

Den nest største posten er utbetalinger til såkalt økt verdiskapning, gjennom 

markedstilpasning, innovasjon og forbedring av kvalitet. Her ble det fordelt 22 millioner euro 

i 2012. Tredje størst er støtte til unge bønders gårdsovertakelse, med 18 millioner euro 

(Lebensministerium, 2013a). 
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 Datamateriale fra Landbrukstellinga i 2010 (Lebensministerium, 2012). 
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Ellers listes det opp sju andre programmer med støtte til skogstiltak, utdanningstiltak, 

innovasjon, kvalitetssikringssystemer og andre informasjonstiltak. Totalt ble 32 millioner 

fordelt over disse programmene (Lebensministerium, 2013a). 

Akse 3 og LEADER 

Til sist ble 9 % av budsjettet i 2012 brukt på akse 3, livskvalitet og diversifisering. Den største 

posten her er sekkeposten «bevaring og utbedring av den landlige arv», hvor totalt 30 

millioner ble betalt ut til naturvernprosjekter, skogtiltak, kulturlandskapsprosjekter, 

vannprosjekter, nasjonalparker og tiltak i Alpene. Den nest største posten var tiltak for 

infrastruktur og energi på totalt 26 millioner euro, rettet mot nybygg og vedlikehold av veinett 

og investeringer i bioenergi. Deretter kommer 12 millioner til å øke næringsgrunnlaget 

gjennom ikke-landbruksrelatert næringsvirksomhet, herunder også bygging av 

bioenergianlegg (Lebensministerium, 2013a).  

I akse 3 ble det også over 5 programmer totalt betalt ut 26 millioner euro til 

turistnæringstiltak, informasjon og utdanning, etablering av små tilleggsnæringsbedrifter, og 

ulike tiltak for bygdeutvikling (Lebensministerium, 2013a). 

Til sist gikk 4 %, eller 70 millioner euro, til den metodiske aksen. Midlene ble i stor grad 

fordelt til tiltak i de andre aksene, og da særlig tiltak for økt verdiskapning (akse 1) 

diversifisering av næringsvirksomheten (akse 3), og tiltak for infrastruktur og energi (akse 3) 

(Lebensministerium, 2013a). 

2.4.3 Andre budsjettiltak  

Andre budsjettiltak kan defineres som tiltak som utelukkende finansieres av nasjonale og 

regionale midler. I 2012 ble det brukt totalt 350 millioner euro på denne posten. 

Av de andre tiltakene var de største postene utgifter til rådgivning og utdanning (83 

millioner), landbruksdieseltilskudd (50 millioner), bygging og vedlikehold av vei i 

landsbygdsområder (46 millioner), samt forsikringstilskudd til avlinger skadet av hagl og frost 

(39 millioner). En kan også nevne rentetilskudd for lån til investeringer, hvor totalt 16 

millioner euro ble utbetalt (Lebensministerium, 2013a). 
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CAP etter 2013 

Med vedtaket om ny CAP-ordning for perioden 2014–2020, og nytt budsjett for EU i samme 

periode, er det knyttet stor spenning til hvordan dette vil slå ut for Østerrike. 

Den politiske avtalen som ble inngått i juni 2013, gir for Østerrike kutt på 2,8 % i rammene 

for EU-midlene i søyle 1 og 2. Siden vedtakene kom sent i 2013 blir det forhandlet om 

midlertidige løsninger for 2014, og «Ciolos-reformen» vil først få full effekt fra 2015. 

 For gårdsstøtten er det bestemt at Østerrike skal gå over fra en historisk modell til en 

regionalisert modell for utbetalinger. Over de neste årene vil det dermed fases inn en enhetlig 

støtteutbetaling per hektar landbrukseiendom, mens støtterettighetene basert på historiske 

utbetalinger fases ut. Her sier departementet at de vil legge opp til høyere utbetalinger for 

ekstensiv drift. Videre skal bruksstøtten til større bruk kuttes ned. 

 Vi ser også at noe av enkeltbruksstøtten vil knyttes til nye krav, deriblant den mye 

omdiskuterte «grønningen». Unge bønder vil få utbetalt ekstra støtte. I tillegg vil regler 

forenkles for småbønder.  

 Bygdeutviklingsprogrammet blir videreført, men med noen andre satsningsområder. 

Herunder er departementet særlig fornøyd med at ÖPUL og utjevningsutbetalingene kan 

videreføres – men det er uklart i hvilken utstrekning programmene må legges om. 

 Det er bekreftet at den tidligere vedtatte «mjølkepakken», som skal innføres etter at 

mjølkekvotene går ut på dato i 2015, skal gjennomføres. Sukkerkvoter og minstepris på 

sukker beholdes til 2017. Det er også vedtatt at eksportsubsidiene settes til null i regelverket, 

men med en åpning for at subsidiene kan benyttes for å hindre markedsforstyrrelser. 

(Lebensministerium, 2013c, 2013d)  

2.5 Pris og kostnader 

Politiske rammevilkår er selvsagt ikke det eneste avgjørende for hvordan økonomien og 

produksjonen i landbruket utviklet seg. Økonomiske forhold på markedet spiller også en 

viktig rolle, herunder prisforhold mellom varene som produseres og innsatsfaktorene, og 

konkurransekraften overfor importvarer. Vi skal i det følgende se nærmere på disse 

faktorene
26

. 

Som nevnt falt prisene på landbruksvarer (til bøndene) i snitt med 22 % da Østerrike gikk 

inn i EU, og det østerrikske prisreguleringssystemet ble erstattet med støtteutbetalinger og 

EUs prissystem. Mjølkeprisene falt 33 %, kornprisene 50 %, svin 20 % og slaktepris på 

kjøttfe med 17 %.  

For å illustrere ser vi på mjølkeprisen, en sentral produksjon for mange bønder i Østerrike. 

Prisene lå stabilt på rundt 60 euro per 100 kilo mjølk fram til 1994, så falt de fram til 2000 og 

                                                 
26

 I tillegg kunne vi trukket inn andre faktorer som tilgang på utenlandske markeder, kvalitet på produksjon, 

industriens rolle, preferanser for nasjonal mat og landbrukets støtte i befolkningen. Disse er ikke drøftet i denne 

rapporten, og bildet rapporten gir, er dermed ikke uttømmende. 
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nådde et bunnivå på 37 euro per 100 kilo. Deretter har prisen svingt mer, men stort sett vært 

under 40 euro (Hoppichler, 2007a; Schneider, 2003).  

Ernst og Young oppgir prisnivået på råmjølk i EU-land, og for EU totalt, i nominelle euro. 

Her har Østerrike et snitt på 31,8 euro per 100 kilo for perioden 2000 til 2011. Dette er noe 

over gjennomsnittet for EU, 30,7 euro, og også over det gjennomsnittlige prisnivået i Ungarn 

(27,0), Tsjekkia (27,5), Slovenia (28,1) og Tyskland (30,4), men nærmere prisnivået i 

Tyskland i de siste årene. Den østerrikske bonden får mindre for mjølka enn den italienske 

bonden, som i snitt mottok 34,8 euro (Ernst & Young, 2013).  

Den østerrikske mjølkeprisen har altså nærmet seg prisnivået i EU, men ser ut til å ligge 

noe over gjennomsnittet for EU totalt og prisnivået i de fleste naboland. Av disse er det særlig 

Italia og Tyskland som er store mjølkeprodusenter, og da er det formodentlig en fordel for den 

østerrikske industrien at mjølkeprisen i Italia er høyere, og mjølkeprisen i Tyskland ikke 

veldig mye lavere enn i Østerrike.  

Figur 2.8 Utvikling i gjennomsnittlig mjølkepris til bonden i Østerrike 1990–2012 (Reelle 

2012-euro per 100 kilo mjølk)
27

 

 

 

Hvis vi ser på prisutviklingen på landbruksprodukter totalt siden 2000, ser vi i neste figur 

hvordan prisene steg betraktelig til 2009, og også i dag ser ut til å være inne i en vekstperiode. 

Ifølge Grüner Bericht 2013 er det særlig prisene på korn, storfe og svin som har skapt 

oppgangen i nyere tid. 

Driftsutgiftene følger prisene på produktene tett, men hadde en stigning i 2004 som ikke 

ble fulgt av produktprisstigning. Kostnadene falt heller ikke så mye i 2009 som prisene på 

produktene gjorde
28

, noe vi kjenner igjen fra de dårlige økonomiske resultatene dette året. 

Siden 2009 er det særlig priser på fôr og plantevernmidler som driver den stigende trenden. 

                                                 
27

 Priser er eksklusive moms, gjennomsnitt av alle kvaliteter (AgrarMarkt Austria, 2013b) 
28

 For priser på en rekke sentrale landbruksprodukter i denne perioden, se figur 4.5 – 4.7 i vedlegget. 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2



 

24 Rapport 3-2014 

For bedre å uttrykke forholdet mellom priser på produkter og kostnadene beregner vi et 

sektorbytteforhold mellom disse to størrelsene: Hvor mye av kostnadsveksten utliknes av 

vekst i prisene på produktene? Ved verdier over 100 har prisene en mer positiv utvikling enn 

kostnadene, mens ved verdier under 100 har kostnadene steget mer enn inntektene.  

Ifølge Hansen mfl. er det rimelig å forvente at kostnadene over tid øker noe mer enn 

prisene på produksjonen, det såkalte skjeve bytteforholdet. I en sammenliknende studie av 

Europa fant imidlertid Hansen mfl. at utviklingen i Østerrike var mindre negativ enn i andre 

EU-land. Uttrykt som forholdet mellom produktpriser og driftsutgifter ser vi da også at 

bytteforholdet har beveget seg rundt 100 fra år 2000 til 2012 i det østerrikske tilfellet. 

Bytteforholdet hadde kraftige fall i 2004 og 2009, men økninger i 2006 og 2007. I 2012 lå 

forholdet på 99. Dette tilsier at driftsutgiftene har steget noe mer enn produktene siden 2000 

(Hansen, Andersen, Rasmussen, & Jacobsen, 2011). 

Figur 2.9 Utvikling i priser på produkter og driftsutgifter, samt bytteforhold 2000–2012 

(indekser, 2000=100)
29

 

 

Arbeidsmarkedet for øvrig og alternativkostnaden ved gårdsarbeid – hva man kunne fått betalt 

hvis man i stedet for gårdsarbeid arbeidet som lønnstaker – er et viktig poeng å vurdere. En 

slik vurdering gjør vi i kapittel 3.3.1, figur 3.13, hvor vi ser at inntekta fra gården for en 

gjennomsnittlig bonde utgjør om lag halvparten av en gjennomsnittslønn i den østerrikske 

økonomien.  

Kirner mfl. vurderer det slik at de alpine områdene i de vestre delene av Østerrike er preget 

av mindre arbeidsmarkeder med innslag av sesongarbeid, hvor alder, utdanning og 
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 Basert på prisindekser. Varekurven for beregning av indeksen har blitt endret i 2000, 2005 og 2010. 

Totalproduksjon er total prisindeks for alle inkluderte landbruksprodukter, inkludert frukt og grønt 

(Lebensministerium, 2013a). 
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tilgjengelig arbeidstid hos bonden gjør at lønna bonden kan forvente, utenfor gården ligger 

under en østerriksk gjennomsnittslønn. Lavere lønnsnivå i distriktene gir altså små gårder 

lavere alternativkostnader enn ofte antatt (Kirner, Hambrusch, & Ortner, 2009).  

 Det er heller ikke slik at alle bondefamilier velger å slutte med gårdsdrift idet de ikke er i 

stand til å ta ut kapitalavkastning og lønn tilsvarende det de kunne fått andre steder. I stedet 

mener de at bondefamilier på mindre gårder fordeler tida mellom gård og annet arbeid etter 

det som gir størst mulig nytte, eller økonomisk avkastning. For mindre gårder i de vestlige 

delstatene betyr dette at en høy andel av husholdningens inntekt hentes fra arbeid utenfor 

gården, noe vi også får delvis dokumentert i kapittel 3.3.2 og 3.3.3. Kirner mfl. mener 

imidlertid at idet nytten av en ekstra time gårdsarbeid overstiger muligheten for å ta ut lønn på 

arbeidsmarkedet, så vil bondefamilien fortsette med gårdsdrift i liten skala – og ikke gi opp 

drifta (Kirner mfl., 2009). De finner delvis belegg for dette. 

Oppsummert har vi i dette kapittelet sett på rammevilkårene for primærproduksjon gitt av 

markedet. Vi har sett at mjølkeprisen til bonden falt da medlemskapsavtalen med EU trådde i 

kraft, og at den har vært noe mer skiftende og fallende målt i reelle euro de senere årene. I 

forhold til naboland og EU for øvrig har den østerrikske bonden fått mer igjen for mjølka si i 

perioden 2000–2011 enn andre. Prisnivået er imidlertid ikke mye høyere enn prisnivået i 

Tyskland, den store mjølkeprodusenten nord for den østerrikske grensa, og lavere enn 

prisnivået i Italia, et viktig eksportmarked for østerrikske mjølkeprodukter.  

Vi har også sett at utviklinga i forholdet mellom produktpriser og driftsutgifter er mindre 

negativ i Østerrike enn i andre EU-land, og at prisene på produktene har holdt relativt godt 

følge med utgiftene. Økonomer mener også at hvis en tar hensyn til at lønnsnivået og 

lønnsmulighetene i distriktene og alpine strøk er dårligere enn i økonomien for øvrig, så vil en 

rekke av de mindre gårdene kunne tilpasse seg rasjonelt ved å øke andelen arbeid utenfor 

gården, men allikevel beholde gårdsarbeidet i bunn som bidragsyter til husholdningsinntekta.  
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3 Struktur, produksjon og økonomi 

3.1 Struktur og strukturendring 

Som i de fleste andre europeiske land, inkludert Norge, har antallet gårder over lengre tid 

sunket i Østerrike. Hvis vi konsentrerer oss om brukene som har søkt om en eller annen form 

for jordbruksstøtte, så var det 132 653 landbruksbedrifter registrert i Østerrike 2010, og 

128 000 bedrifter registrert i 2012
 30

. Det var ca. tre ganger så mange støttemottakende 

gårdsbruk registrert i Østerrike i 2012 som det var registrert i Norge. Avskallingstakten har 

vært høyere for de norske brukene i stort sett hele perioden 1980–2010. Unntaket er perioden 

1990–1995, da flere bruk forsvant ut i Østerrike.  

Figur 3.1 Antall gårdsbruk i Norge og Østerrike, 1994–2012
31

 

 
                                                 

30
 Ved landbrukstellinga i 2010 var det registrert 173 317 bedrifter som enten drev jordbruk eller skogbruk i 

Østerrike. Hvis vi kun ser på bedriftene som var registrert med jordbruksareal, var dette 153 519 bedrifter. I 

teksten viser vi i hovedsak til antallet bruk som er registrert i den såkalte INVEKOS-databasen, altså 

støttemottakere. Se tabell 4.1 i vedlegget for en sammenlikning av ulike måter å telle dette på. 
31

 For Østerrike er nedre grense for inklusjon i totaltellingen 10 da totalflate. I INVEKOS-dataene er antallet 

begrenset av de ulike kravene for utbetaling av ulike støtteformer.  

 De norske dataene er sammenstilt fra ulike SSB-kilder i Hageberg 2013.  Tallene på norske foretak baserer 

seg på totaltellinger i 1979 (ført som antallet i 1980), 1989, og 1999, og estimater for årene  mellom disse. Fra og 

med 2000 er totaltallene konstruert gjennom kobling av ulike register. Før 1999 omfatter statistikken 

jordbruksbedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. F.o.m. 1999 omfattes også jordbruksbedrifter med 

mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift, i hovedsak samdrifter og hagebruk (Hageberg, 2013; 

Lebensministerium, 2013a; SSB, 2012b). 
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Mange av de registrerte gårds- og skogsbrukene drives på deltid. En kikk på fordelinga av 

enkeltpersonforetak mellom foretak registrert som hovednæring og tilleggsnæring belyser 

dette ytterligere. Enkeltpersonforetak er definert som tilleggsnæring når under 50 % av den 

totale arbeidstida brukes på driften. Antallet landbruksbedrifter som har vært registrert som 

sidenæringsbedrifter, har vært høyere enn antallet hovednæringsbedrifter siden 1981.  

I 1995 var om lag en tredjedel av alle bedrifter registrert som hovednæringsbedrifter, mens 

rett under to tredjedeler var registrert som sidenæringsbedrifter. Etter 1995 har antallet 

sidenæringsbedrifter sunket kjappere enn antallet hovednæringsbedrifter, slik at fordelinga i 

2010 var 39 % hovednæring, 54 % tilleggsnæring. De resterende 7 % var registrert som andre 

bedriftsformer, inkludert egne juridiske selskaper (Lebensministerium, 2012). 

Figur 3.2 Antall registrerte landbruksbedrifter etter bedriftsform, 1970–2010
32

 

 

 

Samtidig som antallet bruk har falt, har antallet dekar dyrket jordbruksmark også gått ned. 

Denne nedgangen har vært stor når vi ser på lengre tid, hele 5,7 millioner dekar gikk ut av 

landbruksproduksjonen mellom 1960 og 1980. Fra 1980 til 1990 var det så en rolig periode, 

før nedgangen i det dyrkede arealet fra 1990 til 2010 var på totalt 6,4 millioner dekar. Som vi 

ser i figuren for perioden fra 1997 til 2012, var det et særlig stort fall på slutten av 1990-tallet 

(Lebensministerium, 2013a).  
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 Andre er gruppene «personfellesskap» (samdrifter?) og bedrifter som er registrert som egne juridiske personer. 

Hovednæring er definert som næringa en bruker mer enn 50 % av tiden på, og tilleggsnæring som næring en 

bruker under 50 % av tiden på (Lebensministerium, 2012). 
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Figur 3.3 Jordbruksareal på bedrifter som søkte jordbruksstøtte, 1997–2012 (dekar)
33

 

 

 

Som i så mange andre land har de gjenværende brukene i snitt blitt større. I 1951 hadde et 

gjennomsnittsbruk 95,5 dekar jordbruksareal, mens i 1995 hadde dette økt til 153 dekar 

jordbruksareal og til 184 i 2003. Veksten i gjennomsnittsstørrelsen har avtatt i de seinere 

årene, og hadde kun økt med ytterligere 4 dekar til 188 dekar jordbruksareal per gård i 2010. 

Hvis vi utelukkende ser på bedriftene som har søkt om støtte, ser vi at disse i snitt er noe 

større enn andre bedrifter, og at størrelsesutviklinga har fortsatt i de siste åra. Her var 

gjennomsnittsstørrelsen i 2012 211 dekar per bedrift. 

Sammenlikner vi med den norske utviklinga i gjennomsnittlige størrelser, ser vi at det ikke 

er lenge siden de østerrikske brukene i snitt var større, men at økningen i 

gjennomsnittsstørrelser har gått mye saktere i Østerrike. Det norske gjennomsnittsbruket 

passerte dermed i 2005 det østerrikske i størrelse. 

                                                 
33

 Jordbruksareal inkluderer åker, brakkland, hager, frukt, vingårder, planteskoler, energived, juletreplantasjer, 

eng og beitemark. Skogbruksareal er skogareal, unntatt energived og juletreplantasjer. Tallene fra 2003, 2005 og 

2007 er estimert i utvalgsundersøkelser (Lebensministerium, 2012). 
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Figur 3.4 Utvikling i gjennomsnittlig jordbruksareal per jordbruksbedrift, 1997–2012, 

Norge og Østerrike (dekar per bedrift)
34

 

 

To tredjedeler av alle skogs- og landbruksbedrifter befant seg i 2010 i de tre delstatene 

Niederösterreich, Steiermark og Oberösterreich. Her var også 62 % av jordbruksarealet og 67 

% av jordbruksbedriftene. I hovedsak var det i 2010 sammenheng mellom andelen gårder en 

delstat hadde, og andelen jordbruksareal. Unntakene er Niederösterreich, som har en større 

andel av arealet enn andel gårder, og Steiermark, som har en større andel gårder enn areal. 

Dette tilsier at det er flere mindre gårder i Steiermark og flere større gårder i 

Niederösterreich
35

. 

Burgenland, Wien og Niederösterreich var delstatene med størst nedgang i antall bedrifter 

fra 1999 til 2010. Delstatene i de vestlige, alpine områdene (Salzburg, Tirol, Kärnten, 

Vorarlberg) hadde et mer stabilt antall gårder. Strukturendringen har altså gått hurtigere i de 

østlige områdene enn i de vestlige.  

                                                 
34

 Tallene på norske foretak baserer seg på totaltelling i 1999, og estimater for 1995–1998. Fra og med 2000 er 

totaltallene konstruert gjennom kobling av ulike register. Før 1999 omfatter statistikken jordbruksbedrifter med 

minst 5 dekar jordbruksareal i drift. F.o.m. 1999 omfattes også jordbruksbedrifter med mindre enn 5 dekar 

jordbruksareal i drift, i hovedsak samdrifter og hagebruk.  

 Østerriksk jordbruksareal inkluderer åker, brakkland, hager, frukt, vingårder, planteskoler, energived, 

juletreplantasjer, eng og beitemark. Den ene serien er basert på totaltellinger (nedre grense for inklusjon 10 da), 

den andre på søkere om landbruksstøtte (INVEKOS).(Lebensministerium, 2013a; SSB, 2012b, 2012c) 
35

 Dette forutsetter at jordbruksarealet faktisk ligger i delstaten det oppgis i, og ikke registreres i samme delstat 

som jordbruksbedriften er registrert i. 
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Tabell 3.1 Antall gårder med jordbruksareal og jordbruksareal, etter delstat, 2010
36

 

 Andel gårder Andel areal 

 Burgenland 6 % 7 % 

 Kärnten 10 % 9 % 

 Niederösterreich 24 % 32 % 

 Oberösterreich 20 % 18 % 

 Salzburg 6 % 7 % 

 Steiermark 23 % 14 % 

 Tirol 9 % 10 % 

 Vorarlberg 3 % 3 % 

 Wien 0 % 0 % 

Totalt 153 519 28 798 970 

 

3.1.1 Korn, eng og arealbruk 

Vi viste i figur 3.3 at landbruksarealet har falt siden 1951 og fram til 2010. Fordelingen av 

arealet mellom eng og ulike åkervekster har vært forholdsvis stabil over hele perioden, med 

om lag 50 % av arealet brukt til åkervekster og om lag 50 % av arealet brukt til eng. I tillegg 

brukes noe av arealet til vindyrking, fruktanlegg og hagebruk. Dette er produksjoner som 

sammenliknet med åker og eng utgjør små arealer, men de har økonomisk stor betydning 

(Lebensministerium, 2012, s. 66ff). 

Tabell 3.2 Sammensetning av jordbruksareal i 2010 (dekar og prosent)
37

 

 Areal Prosent 

Eng og gresslette  14 405 820  50 % 

--Eng i alpine områder  4 680 510  32 % 

Åkerland totalt   13 637 900  47 % 

--Korn  8 117 890  60 % 

--Proteinvekster  244 000  2 % 

--Potet, mais, beter  670 070  5 % 

--Oljevekster  1 460 870  11 % 

--Grønnfôr  2 464 880  18 % 

--Øvrig åkerland  680 190  5 % 

Vinhager  466 350  2 % 

Fruktanlegg  148 840  1 % 

Annet  37 890  0 % 

Hagebruk  25 760  0 % 

Jordbruksareal  28 722 560   

 

                                                 
36

 (Lebensministerium, 2012) 
37

 Basert på to ulike kilder: Åkerarealets fordeling kommer fra Statistik Austrias bearbeidelse av INVEKOS-data 

(database med søknader om midler), mens det resterende arealet kommer fra Grüner Bericht 2012. Disse to 

kildene har ulike målemetoder, og åkerarealet totalt avviker dermed (Lebensministerium, 2012; Statistik Austria, 

2013c). 
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Hvis vi sammenlikner disponeringa av arealet med norsk arealbruk, ser vi at en større andel 

av arealet benyttes til kornproduksjon, og en mindre andel til eng og grasproduksjon. Vi ser 

også at postene som er svært små i Norge (oljevekster, hagebruk, samt rotvekster, mais og 

ulike silovekster), har en betydelig plass på det østerrikske dyrkingskartet.  

Figur 3.5 Arealbruk i Østerrike og Norge, 2010 (dekar)
38

 

 

 

Gjennomsnittsstørrelsen på korngårdene har økt med 30 % fra 2005 til 2012, fra 110 dekar 

per gård til 142 dekar per gård.  

Kornproduksjonen er konsentrert i de østlige delstatene Niederösterreich, Oberösterreich, 

Burgenland og Steiermark. Til sammen står disse fire delstatene for 96 % av kornarealet og 

92 % av kornbrukene. Over halvparten av arealet ligger i Niederösterreich, hvor også noen av 

de største brukene er å finne. 
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 (Lebensministerium, 2013a; SSB, 2012b, 2012c) 
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Tabell 3.3 Kornareal, korngårder og gjennomsnittsstørrelse etter delstat, 2012
39

 

 Andel av kornareal Andel av bruk Størrelse (gj.snitt) 

Burgenland 12 % 6 % 259 

Kärnten 4 % 6 % 90 

Niederösterreich 52 % 39 % 192 

Oberösterreich 22 % 31 % 101 

Salzburg 0 % 1 % 24 

Steiermark 10 % 16 % 90 

Tirol 0 % 1 % 9 

Vorarlberg 0 % 0 % 26 

Wien 0 % 0 % 279 

Totalt                8 114 950  57 029 142 

 

De vestlige, alpine delstatene Tirol, Salzburg, Kärnten og Vorarlberg er dominert av 

ekstensive former for eng og gressletter, og her finner du også 67 % av alle ekstensivt drevne 

engarealer i Østerrike. 70 % av den intensivt drevne enga ligger derimot i Niederösterreich, 

Oberösterreich og Steiermark, som også står for den største andelen av storfeholdet. 

Tabell 3.4 Intensivt og ekstensivt dyrka eng, andeler fordelt over delstater, 2010
40

 

 Intensiv eng Ekstensiv eng 

Burgenland 0 % 2 % 

Kärnten 7 % 17 % 

Niederösterreich 19 % 9 % 

Oberösterreich 32 % 6 % 

Salzburg 11 % 14 % 

Steiermark 19 % 17 % 

Tirol 7 % 28 % 

Vorarlberg 4 % 8 % 

Wien 0 % 0 % 

Totalt 5 699 020 8 706 800 

3.1.2 Storfehold 

Som andre høytliggende land med mye gress har storfehold tradisjonelt vært en svært viktig 

produksjonsretning i Østerrike, og ulike former for storfeproduksjon er utbredt. Særlig 

produksjon av kumjølk har vært økonomisk betydningsfullt for landbruket. Registerdata over 

antallet gårder registrert med storfe viser at det i 2012 var 67 642 gårder med minst ett storfe i 

Østerrike. Dette var en nedgang på 42 % fra 1995, hvor antallet gårder med storfe lå på 

116 593.  

En rekke av disse gårdene leverer mjølk. I 1995 var det registrert 77 000 

mjølkeleverandører, mens i 2012 var dette redusert med 55 % til 34 300. Dette innebærer at 
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 (Lebensministerium, 2013a) 
40

 (Lebensministerium, 2013a) 
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antallet mjølkebønder har falt hurtigere enn antallet gårder med storfe. Videre ser vi at mens 

66 % av alle gårder med storfe leverte mjølk i 1995, hadde denne andelen sunket til 51 % i 

2011. Andre former for storfehold enn mjølkeproduksjon har altså vært på frammarsj (Schmid 

mfl., 2011). 

Ganske typisk for utviklinga i produksjonsstrukturen ser vi at både antallet besetninger og 

antallet dyr totalt har falt, men at antallet besetninger har falt mer enn antallet dyr. Mens det 

var 2,3 millioner storfe i Østerrike i 1995, var antallet falt til 2 millioner i 2012. For 

mjølkekyr er de tilsvarende tallene 638 300 dyr i 1995
41

 og 527 000 dyr i 2012. 

De gjenværende besetningene er i gjennomsnitt større i dag enn de var i 1995. Mens den 

gjennomsnittlige storfebesetningen hadde 20 dyr i 1995, hadde den i 2012 vokst til 29 dyr. 

Gjennomsnittsstørrelsen på mjølkekubesetningen hadde vokst mer, men fra et lavere 

utgangspunkt – her hadde en gjennomsnittlig mjølkeleverandør 8 dyr i 1995 og 15 dyr i 2011.   

Østerrike hadde dermed den minste gjennomsnittsbesetningen med storfe og mjølkekyr i 

EU-15 ved strukturundersøkelsen i 2010, men lå over snittet for EU-27 (hovedsakelig på 

grunn av mange små besetninger i Bulgaria og Romania) (Kalcher, Fürst, & Mayerhofer, 

2013). Også sammenliknet med norske forhold var besetningene små. En gjennomsnittlig 

besetning i 2012 i Norge hadde 24 mjølkekyr og 55 storfe totalt. Forskjellen har blitt større 

siden starten av 2000-tallet, noe vi også ser i figuren under. 

Figur 3.6 Sammenlikning av gjennomsnittsstørrelsen på mjølkekubesetninger i Norge og 

Østerrike, 1995–2012 (dyr per gård)
42

 

 

                                                 
41

 Merk at tallene for mjølkekyr er snittmålinger for hele året, ikke punktmålinger som antallet storfe er basert 

på. 
42

 Egne beregner på antall dyr og antall besetninger. Østerrikske data på antallet mjølkekyr er årskyr. Norske 

data er hentet fra søknader om produksjonsstøtte, telledato 31. desember til og med 2000, 1. januar fra og med 

2002. (Lebensministerium, 2013a; SSB, 2012d, 2012e; Statistik Austria, 2013d) 
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Som med gjennomsnittlig arealstørrelse per bruk skjuler også gjennomsnittlig 

besetningsstørrelse interessante strukturvariasjoner. Vi ser at antallet bruk med en til ni 

mjølkekyr har vært sterkt synkende siden 1989 (og antakeligvis også før dette), mens brukene 

med fra ti til nitten mjølkekyr også har falt i denne perioden. Begge disse størrelsesgruppene 

har også sett en nedgang i antallet kyr, mens antallet bruk med flere kyr har steget, og har fått 

en stadig større andel av alle kyr.  

Utviklingen har vært skrittvis, slik at andelen bruk i den laveste kategorien har vært jevnt 

avtakende, andelen bruk i kategorien ti til nitten steg fram til 2007, andelen bruk i kategorien 

20 til 29 har steget fra rundt årtusenskiftet, og andelen bruk med mellom 30 og 50 kyr først i 

de seinere åra har begynt å gå opp. Andelen bruk med over 50 mjølkekyr har fortsatt ikke økt 

betraktelig, kun forsiktig. Denne gruppen tar allikevel en større andel av kyrne i dag enn 

tidligere. 

 Tabell 3.5 Sammenlikning av mjølkebruk og mjølkekyr etter størrelsesgrupper, østerriksk 

og norsk mjølkeproduksjon, 2011 (andeler)
43

 

 Østerrike Norge 

 Bedrifter Dyr Bedrifter Dyr 

1–9 51 % 17 % 9 % 3 % 

10–19 30 % 34 % 46 % 31 % 

20–29 11 % 22 % 26 % 28 % 

30–> 8 % 27 % 18 % 38 % 

Totalt 42 739  527 393  10 943  240 935  

 

Mens over halvparten av alle bedrifter har mellom 1 og 9 kyr i Østerrike, er under en 

tiendedel av norske bedrifter å finne i denne kategorien. Til sammen er 49 % av alle kyr i 

Østerrike å finne på gårder med 20 kyr eller mer, mens den tilsvarende andelen i Norge er 66 

%. 

Gjennomsnittstallene skjuler også store variasjoner mellom delstater. Niederösterreich, 

Oberösterreich og Steiermark står igjen for en stor andel av produksjonen, med 61 % av alle 

storfegårder og 68 % av alle storfe. Men i motsetning til kornproduksjon og svinehold er det 

også en viss mengde dyr i delstatene Kärnten, Tirol og Salzburg.  

                                                 
43

 Merk at året er 2011 grunnet mangel på nyere data for Østerrike. Totaltallene for Østerrike er basert på alle 

mjølkekyr og alle besetninger med mjølkekyr, ikke leveringsstatistikk, og de avviker derfor noe fra tallene i 

produksjonskapittelet (Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, 2013; SSB, 2013d). 
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Tabell 3.6 Gjennomsnittlig dyretall og fordeling av storfegårder og storfe etter 

Bundesland, 2012
44

 

 Bedrifter Storfe Snittstørrelse 

Burgenland 1 % 1 %  43  

Kärnten 12 % 10 %  24  

Niederösterreich 18 % 23 %  36  

Oberösterreich 24 % 29 %  35  

Salzburg 10 % 8 %  25  

Steiermark 19 % 17 %  25  

Tirol 13 % 9 %  20  

Vorarlberg 4 % 3 %  27  

Wien 0 % 0 %  8  

Totalt 67 642 1 955 618  29  

3.1.3 Svin 

Antallet svin og svinegårder har forandret seg annerledes enn storfeproduksjonen. Mens det 

var 3,7 millioner svin i 1995, var antallet sunket til 3 millioner i 2012. Dyra var fordelt på 

112 080 gårder i 1995, men kun 28 857 gårder i 2012. Her har altså tre fjerdedeler av gårdene 

byttet produksjon eller lagt ned. Gjennomsnittsbesetningen har endret seg fra 33 svin per gård 

i 1995 til 103 svin i 2012. 

Figur 3.7 Antall svinegårder (venstre akse) og gjennomsnittlig antall svin per gård (høyre 

akse), 1995–2012
45

. 

 

Gjennomsnittsstørrelse på svinebesetninger er noe vanskeligere å sammenlikne mellom land 

enn andre produksjonsretninger, da størrelsen avhenger veldig av måletidspunktet. I de norske 

dataene er antallet svin 1. januar 2012 ca. 1,6 millioner slaktesvin, mens det er registrert om 

                                                 
44

 (Lebensministerium, 2013a) 
45

 (Statistik Austria, 2013d) 
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lag 0,8 millioner svin i alt 31. juli 2012. Denne variasjonen mellom midtsommer og juletider 

er omtrent konstant over årene.  

For å få et bedre inntrykk av forskjellen i skala kan det dermed være interessant å 

sammenlikne antall slaktede griser per år fordelt på antallet produsenter. Dette gir et bilde av 

forskjeller i størrelse på besetningene, men inneholder også informasjon om 

gjennomstrømmingshastighet og antall grisunger per purke. Her ser vi at Østerrike har et 

høyere antall griser, men også et mye høyere antall bruk i denne produksjonsretningen. Det 

ser ut til at hvert av disse brukene i gjennomsnitt er mindre, med et lavere antall slakt per 

svinebruk i Østerrike enn i Norge.  

Tabell 3.7 Antall griser, slaktede gris, svinebruk og slakt per svinebruk, 2012
46

 

 Østerrike Norge 

Antall slakt 2012 5 432 959 1 605 652 

Antall svinebruk (01.12/01.01) 28 857 2 678 

Slakt per svinebruk 188 600 

 

Som vi ser i tabell 3.8, er svineproduksjonen konsentrert i Oberösterreich, Niederösterreich og 

Steiermark: Her finner du totalt 71 % av gårdene og 93 % av dyrene. 

Tabell 3.8 Svin, svinegårder og gjennomsnittsstørrelser, fordelt på delstater (prosent, 

2012)
47

 

 Besetninger Dyr Snittstørrelse 

Burgenland 2 % 2 %  74  

Kärnten 14 % 4 %  32  

Niederösterreich 23 % 27 %  124  

Oberösterreich 24 % 38 %  164  

Salzburg 4 % 0 %  5  

Steiermark 25 % 28 %  117  

Tirol 7 % 0 %  6  

Vorarlberg 1 % 0 %  20  

Wien 0 % 0 %  13  

Totalt 28 857  2 983 158   103  

3.2 Produksjon 

Med sitt omfattende småskalalandbruk og 8,5 millioner mennesker produserer Østerrike mer 

enn Norge 
48

. Produksjonen av frukt og bær er i en helt annen skala i Østerrike, produksjonen 

                                                 
46

 Antall svin og svinebruk i Østerrike er stand i starten av desember, svin og svinebruk i Norge har telledato 1. 

januar. Norsk slaktestatistikk er hentet fra Animalias statistikkportal, østerrikske slaktedata er fra Grüner Bericht 

2013 (Animalia, 2013; Lebensministerium, 2013a; SSB, 2012d, 2012e; Statistik Austria, 2013d) 
47

 (Statistik Austria, 2013d) 
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av grønnsaker og svinekjøtt er fire ganger så høy i alpelandet, og storfekjøttproduksjonen 

nesten tre ganger så stor. På mjølk produserer Østerrike dobbelt så mye som Norge, en 

forskjell som passer med bildet av to land som forsyner sine egne hjemmemarkeder med 

mjølkeprodukter. Kornproduksjonen er to og en halv gang så høy i Østerrike, og i tillegg 

kommen en maisproduksjon på over seks millioner tonn. Volumet produsert fjørfekjøtt er en 

og en halv gang større i Østerrike. 

Tabell 3.9 Produksjonsvolum for noen sentrale varer i Norge og Østerrike, 2012 (tonn)
49

 

 Østerrike Norge Østerrike/Norge 

Korn totalt  2 487 882   1 021 900  243 % 

–matkorn  1 494 347   177 000  844 % 

–fôrkorn (ekskl. mais)  993 536   844 900  118 % 

Mais  6 354 551   0  - 

Frukt og bær 528 644 25 603 2065 % 

Grønnsaker 697 673 170 297 410 % 

Mjølk  3 382 076  1 540 552 220 % 

Storfe- og kalvekjøtt  222 157  78 033 285 % 

Svinekjøtt  530 263  131 493 403 % 

Fjørfe  134 047  81 090 165 % 

 

Et sentralt mål for det østerrikske landbruket har vært å holde produksjonen 

konkurransedyktig og forsyningen høyest mulig. En måte å anslå dette på er ved å se på 

handelsstatistikk. Som vi ser i figuren, har Østerrike gått mot et mindre underskudd på 

handelsbalansen med landbruksprodukter siden de gikk inn i EU i 1995, men de har fortsatt et 

underskudd og særlig overfor EU. Handelen med landbruksvarer med EU-land var høy også 

før medlemskapsavtalen ble inngått, og den har økt i de seinere årene. I 2012 lå eksport og 

utførsel av landbruksvarer på 9,1 milliarder euro, 7,4 % av den totale eksporten fra Østerrike. 

Importen og innførselen utgjorde 10,2 milliarder euro, 7,7 % av totalimporten. Dette ga et 

underskudd på handelsbalansen med landbruksprodukter på rundt regnet 1 milliard euro 

(Lebensministerium, 2012).
 
 

                                                                                                                                                         
48

 Østerrike har også en stor del økologiske produsenter og en stor økologisk produksjon. Vi velger imidlertid å 

ikke se nærmere på dette her. 
49

 Mjølk er total produksjon, medregnet estimater på svinn og fôrforbruk. Østerrikske data på kjøttmengder er 

hentet fra forsyningsregnskapenes post «netto slaktevekt», og er alt kjøtt slaktet på østerrikske slakterier. 

Kalenderåret 2012 gjelder for de fleste postene, unntatt østerriksk frukt og grønnsaker og norske korndata, som 

er gjeldende for 1. juli–31. juni. Matkorn Norge er matkveite og matrug, mens fôrkorn for Norge er fôrkveite, 

fôrrug, bygg og havre (Budsjettnemnda for jordbruket, 2013b; Lebensministerium, 2013a; Norske Felleskjøp, 

2013; SSB, 2013e; Statistik Austria, 2013e). 
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Figur 3.8 Utenrikshandel med landbruksvarer, 1995–2012, med EU og totalt (milliarder 

euro, inflasjonsjustert til 2012)
50

 

 

Det er verdt å merke seg at når en måler handelen i verdi, utgjøres en femtedel av eksporten 

av kategorien ”drikkevarer, alkoholholdige væsker og eddik”. Her inngår vin, noe vi har sett 

er en produksjon med høy verdi. Her er også drikken ”Red Bull” inkludert, en energidrikk 

som produseres i Østerrike og er definert som et sukkerholdig landbruksprodukt i statistikken. 

Hoppichler påpeker at det blir feil å omtale EU-inntredenen som en stor suksess med 

bakgrunn i det skrumpende handelsunderskuddet – trekker en fra drikkevarene, er dette langt i 

fra entydig (drikkevareposten KN 22 sto for 1,3 milliarder euro i handelsoverskudd i 2012). 

Forskeren konstaterer derimot at det kan sees som en suksess at næringsmiddelindustrien 

fortsatt er aktiv og stor, tatt i betraktning at mange mente den ville tape i konkurransen med 

utlandet (Hoppichler, 2007a; Statistik Austria, 2013f). 

En annen måte å anslå dette på er å se på selvforsyningsgraden og dekningsgraden
51

 til det 

østerrikske landbruket på de sentrale produktene storfekjøtt, svinekjøtt, ost og korn.  

                                                 
50

 Total import og eksport basert på varehandel registrert på nr. 01-24 i EUs kombinerte nomenklatur. 

Handelsbalanse beregnet som eksport – import (Lebensministerium, 2012; Statistik Austria, 2013f). 
51

 Her kan det være greit å påpeke at vi i denne utredninga tar utgangspunkt i forsyning regnet i volum. Den 

samlede selvforsyningsgraden som beregnes av NILF for BFJ og Helsedirektoratets publikasjoner, beregnes 

derimot på energinivå. Vi definerer selvforsyninsgraden som andelen av forbruket som dekkes av nasjonalt 

produserte varer, beregnet som (forbruk – import)/forbruk. Dekningsgrad defineres som andelen av forbruket 

som kunne vært dekket av total nasjonal produksjon inkludert det som eksporteres, beregnet som 

produksjon/forbruk (eller forbruk – import + eksport)/forbruk, avhengig av datatilgang). I en økonomi med 

betydelig volum av handel er det viktig å se på begge mål for å få en forståelse av produksjonen. 
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Dekningsgraden viser at Østerrike i 2012 (kornåret 2011/2012) hadde vært i stand til å 

dekke 146 % av engrossalget av storfekjøtt, 107 % av svinekjøtttilgangen, 103 % av 

engrossalg av korn og 95 % av engrosforbruket av ost med sin nasjonale produksjon.  

For alle disse produktene gjelder imidlertid at det importeres og eksporteres betydelige 

kvanta. Når en beregner hvor mye av forbruket som ble dekket av nasjonal produksjon, får en 

dermed 68 % av engrosforbruket av storfekjøtt, 61 % av engrosforbruket av svinekjøtt, 65 % 

av kornforbruket (ekskl. mais), og 49 % av ostemarkedet..  

Vi ser dermed hvordan den østerrikske produksjonen er tilstrekkelig til å dekke det 

innenlandske markedet, men at en betraktelig andel av produksjonen eksporteres. Tilsvarende 

dekkes deler av det innenlandske forbruket av importerte varer.  

Hageberg (2013) har vist med eksempler fra Sverige at det kan være vanskelig å 

opprettholde markedsandeler i konkurranse med billigere innførte varer, til tross for høyt 

fokus på dyrevelferd og miljøvennlig produksjon. Det er tenkelig at det østerrikske markedet i 

større grad har blitt todelt, med et skille mellom dyrere høykvalitetsprodukter produsert i 

Østerrike, og billigere importerte varer. Dette er inntil videre en hypotese.  

3.2.1 Korn og fôrressurser 

Tabell 3.10 Avlinger av korn og åkervekster, utvalgte år (tonn)
52

 

 1980 1990 2000 2011 2012 

Korn totalt  3 449 402   3 571 400   2 612 589  3 216 238   2 487 882  

- Hvete og durumhvete  1 116 548   1 306 353   1 286 996  1 755 310   1 251 661  

- Rug  382 801   396 355   182 781  202 002   204 697  

- Bygg  1 514 491   1 520 554   854 667  859 375   662 466  

- Havre  315 896   244 117   117 571  109 807   93 491  

- Blandakorn, triticale og spelt  119 666   104 021   170 574  289 745   275 566  

Mais totalt  6 644 700   5 909 494   5 382 324  6 459 628   6 354 551  

Erter og bønner / Proteinvekster  –   186 517   103 620  53 984   30 572  

Oljevekster  3 762   179 660   219 331  380 839   320 295  

Poteter  1 263 922   793 536   694 609  816 070   665 416  

Sukkererter  2 587 292   2 494 366   2 633 532  3 456 227   3 114 426  

Fôrbeter, fôrgulrot og kålrabi  604 234   170 519   47 320  11 694  9 677  

 

Som vi ser i tabellen, er hvete den mest utbredte kornsorten i Østerrike, fulgt av rug. Begge 

disse blir i hovedsak brukt som matkorn. Den aller største avlingen målt i vekt kommer fra 

mais (her inkludert alle former for mais), med 6,5 millioner tonn i 2011, som i hovedsak 

brukes som fôrkorn. Østerrikerne dyrker også sukkererter i utstrakt grad, mens dyrking av 

fôrbeter og liknende har gått tilbake til fordel for oljevekster. 

                                                 
52

 Korn totalt er unntatt kornmais, som ligger i mais. Hvete inkluderer durumhvete i hele perioden, og spelt i 

1980–2000. Bygg inkl. både sommerbygg og vinterbygg. Sommerbygg var mest vanlig i 1980 og 1990, mens 

vinterbygg er mer vanlig fra år 2000. Mais totalt inkl. kornmais, silomais, grønnmais og corn-cob-mix. 

Oljevekster inkluderer raps, rybs, solsikker, oljegresskar, valmuer og sojabønner.  (Lebensministerium, 2012) 
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Sammenlikner vi avlingsnivåer over tid, ser vi at kornavlingene er noe lavere i 2012 enn de 

var i 1980 og 1990. Det er vanskelig å fastslå noen trend i ut fra dette, idet sesongen 2012 

hadde mye dårlig vær. 2011 var derimot et rekordår for en rekke avlinger. Vi ser her at 

produksjonen av fôrbeter og poteter er mye lavere, og produksjonen av ulike oljevekster og 

sukkererter mye høyere. Maisproduksjonen totalt er relativt lik, men vi vet at produksjonen av 

kornmais og corn-cob-mix er høyere i dag enn tidligere, mens produksjonen av silomais er 

lavere. 

Hvis vi ser på produksjon, handel og forbruk av ulike kornsorter, ser vi en utstrakt handel 

med hvete og mais. Vi ser at mesteparten av bygg, havre og mais går til fôr og fôrindustrien, 

mens ernæringsformål tar hvete og rug. Andre industriformål er særlig utbredte på mais og 

bygg, men også hvete. 

Tabell 3.11 Produksjon og bruk av kornvarer i Østerrike, 2011/2012 (tonn)
53

 

 Hvete Rug Bygg Havre Kornmais Totalt 

Lager 1. juli 2011  201 201   35 826   73 734   7 495   255 731   578 483  

Produksjon  1 781 837   202 002   859 375   109 807   2 453 133   5 704 266  

Import og innførsel  800 028   34 144   232 428   17 754   806 931   1 912 174  

Eksport og utførsel  891 861   33 038   165 224   23 227   701 415   1 836 190  

Totalt forbruk  1 636 880   211 822   902 394   104 832   2 570 102   5 724 756  

- derav fôr 35 % 42 % 72 % 80 % 49 % 51 % 

- derav industri 18 %  –  20 %  –  40 % 27 % 

- derav ernæring 41 % 53 % 0 % 12 % 7 % 17 % 

Lager 31. juni 2012  254 326   27 112   97 919  6 997   244 277   633 977  

Dekningsgrad i % 109 %  95 %   95 % 105 %  95 %  100 % 

Egenmarkedsandel 51 % 84 % 74 % 83 % 69 % 67 % 

 

3.2.2 Mjølk 

Sett fra midten av 1980-tallet har mengden produsert mjølk totalt falt. Den falt jevnt fra 1986 

til 1998, fikk så et oppsving fram til 2001, falt så igjen til 2005, før den igjen har steget noe til 

samme nivå som i 2001. I 2012 lå den på 3,4 millioner tonn mjølk. 

Mengden mjølk levert til meieri har imidlertid gått igjennom to perioder med stigning i 

samme periode, en fra 1994 til 2000, og en fra 2005. Dette vil si at mer av den produserte 

mjølken i dag leveres til meieri enn tidligere, hvor mer gikk til direktesalg, fôr og forbruk på 

egen gård. 
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 Perioden er produksjonsåret 1. juli 2011 til 31. juni 2012, og tallene avviker derfor for tallene i tabell 3.11. 

Hvete inkluderer durumhvete. Korn totalt inkluderer også kategoriene triticale, blandakorn og andre kornsorter. 

Handelspostene inkluderer en omregning utført av Statistik Austria av mel, stivelse, glukose o.l. til 

kornekvivalenter. Det totale forbruket inkluderer også såkorn og svinn, som er utelatt her grunnet plasshensyn. 

Forbruk fôr er direkte bruk til fôr og råvarer til fôrindustrien, ernæring er mengder forbrukt av dyrker, 

direktesalg til forbruker og salg av bearbeidede produkter fra industri (unntatt alkohol). Industri er 

industriforbruk som ikke er fôrindustri og næringsmiddelindustri (Statistik Austria, 2013e).  
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Siden 1978 har Østerrike hatt et system med mjølkekvoter, basert på at de som produserer 

mer enn sin tildelte kvote, må betale overproduksjonsavgift. Ved innmeldelsen i EU ble dette 

erstattet med det europeiske kvotesystemet, som grunnleggende sett fungerer likt. Kvotene 

gjelder både for mjølk levert til meieri og mjølk som selges direkte fra bondegården til andre 

sluttbrukere. Østerrike har produsert mer enn sin tildelte kvote i en årrekke, inkludert 

2012/13
54

. 

Figur 3.9 Total mjølkeproduksjon, mjølkeleveranser og mjølkekvoter til meieri, 1990–2012 

(1000 tonn)
55

 

 

I 2012 lå avdråtten på 6 418 kilo per gjennomsnittsku. Østerrike har en av de laveste 

avdråttene per ku i EU-15, og også den norske avdråtten ligger over den østerrikske. Schmid 

mfl. forklarer dette med henvisning til utstrakt ekstensiv produksjon. Vi ser at avdråtten har 

steget nærmest konstant siden 1990, og at utviklingen har vært lik den norske siden 2001 

(Kalcher mfl., 2013; Schmid mfl., 2011).  

Det kan også være verdt å merke seg at avdråttsnivået hos kyrne som er med i den 

østerrikske kukontrollen (35 % av alle kyr var med i 1990, og 75 % i 2012), er høyere. Disse 

kyrne nådde 6 101 kilo per ku i snitt i 2001 og 7 148 i 2012, altså tilnærmet det samme som i 

den norske kukontrollen (Kalcher mfl., 2013). 
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 Når dette ikke vises på figuren under, skyldes det delvis at produksjonen oppgis i kalenderår og kvotene i 

kvoteår, og delvis at direktesalget ikke inngår i mengden mjølk levert meieri. 
55

 Kvoteåret for mjølkekvoter går fra 1. april til 31. mars. Kvoter er for kvoteår (2011 = kvoteåret 2011/2012), og 

er kvoter for levering til meieri og hjemmesalg. Dette gjør at mengden mjølk produsert og levert ikke kan 

vurderes direkte opp mot kvotene – vi vet at Østerrike har måttet betale overskridelsesavgift for flere kvoteår, 

selv om produksjonen i kalenderår ikke har gått over de tildelte kvotene (Lebensministerium, 2012, 2013a; 

Statistik Austria, 2013g). 

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

 4 000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Totalt (1000 tonn) Levert meieri (1000 tonn) Kvoter (1000 tonn)



 

42 Rapport 3-2014 

Figur 3.10 Gjennomsnittlig avdrått per årsku i Norge og Østerrike, 1990–2012 

(kilo/årsku)
56

 

 

I forhold til forbruket er Østerrike fullt ut i stand til å forsyne sitt eget hjemmemarked. Vi ser 

at det allikevel importeres en del meieriprodukter. Ifølge avisen Kurier er dette mjølk i lavere 

prisklasser, hvor det er liten produksjon i Østerrike. Handelsbalansen på drikkemjølk 

(inkluderer også yoghurt, surmjølk og andre produkter) er allikevel positiv, ettersom 

østerrikerne eksporterer over en halv million tonn (Kurier, 2012). 
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 Mjølka er her beregnet som mjølk produsert per årsku, uavhengig av rase. Norske data er hentet fra den norske 

Kukontrollen, og omfatter fra 1990 over 80 % av alle dyr og nærmer seg alle mjølkekyr i 2012. De østerrikske 

dataene er beregnede gjennomsnitt etter total mjølkeproduksjon og registrerte årskyr.  (Hageberg, 2013; 

Lebensministerium, 2012; Statistik Austria, 2013g) 
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Tabell 3.12 Produksjon, handel og forbruk av råmjølk og mjølkeprodukter i 2012 (tonn)
57

 

 Rå kumjølk Konsummjølk Ost 

Produksjon  3 382 076  1 070 795 170 493 

Import og innførsel  –  111 650 92 330 

Eksport og utførsel  –  523 131 84 515 

Innenlandsk forbruk  3 382 076  659 314 179 723 

- derav bearbeiding 89 % – 9 % 

- derav ernæring 2 % 100 % 91 % 

- derav fôr 8 % – – 

Dekningsgrad 100 % 162 % 95 % 

Egenmarkedsandel 100 % 83 % 49 % 

 

3.2.3 Kjøtt 

Svinekjøtt var særlig populært i 2012 i Østerrike, når vi ser på engrosforbruk per person. 

Beregningene viser at østerrikerne er i stand til å forsyne seg selv med svinekjøtt, men vi ser 

også en utstrakt handel, særlig etter slakt.  

Fjørfe og kjøtt fra storfe og kalv er tilnærmet like mye forbrukt per person, når en 

korrigerer for bein og svinn. Produksjonen av storfe er imidlertid mye større, og storfekjøtt ser 

ut til å være en større eksportartikkel, mens det importeres en god del fjørfe for å dekke det 

innenlandske forbruket. 
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 Konsummjølk inkluderer yoghurt, surmjølk, drikkekakao og andre produkter. Ernæringsformålet for råmjølk 

inkluderer eget forbruk på gård, samt foredling og direktesalg på gården. Produksjon av ost på gård er inkludert i 

den totale osteproduksjonen. Forbrukskategorien svinn er utelatt av plasshensyn (Statistik Austria, 2013e, 

2013h).  

Meieriindustrien 

Ifølge «Grüner Bericht 2013» var totalt 91 meierier og ysterier aktive i 2012. 

Samvirkemeierier hadde ifølge COPA-COGECA en markedsandel på 44 % i 2008. Det aller 

meste av omsetningen skjer i de ti største meieriene. Berglandmilch med 853 millioner euro i 

omsetning (i 2012) er størst, og tar imot ca. 1,3 millioner tonn av totalt ca. 3 millioner tonn 

mjølk som leveres meieri. Dette er dermed 43 % av mjølkemottaket. Det nest største meieriet 

er NÖM AG, fulgt av Gmundner Molkerei (Berglandmilch, 2013; Ernst & Young, 2013; 

Lebensministerium, 2012).  
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Tabell 3.13 Forsyningsregnskap for ulike kjøttslag, 2012 (tonn)
58

 

 Storfe Svin Fjørfe Sau Annet  Totalt 

Brutto egenproduksjon  219 725   497 542   125 017   7 734   59 761   909 779  

Import og innførsel livdyr  25 361   34 574   12 931   4   4 616   77 487  

Eksport og utførsel livdyr  22 929   1 853   3 901   378   3 054   32 114  

Netto slaktevekt  222 157   530 263   134 047   7 361   61 324   955 151  

Import og innførsel  47 509   181 119   118 377   2 531   21 472   371 008  

Eksport og utførsel  118 970   247 228   74 363   162   56 595   497 318  

Innenlands engrosforbruk  150 696   464 154   178 061   9 730   26 201   828 842  

Forbruk per person   18   55   21   1   3   98  

Dekningsgrad  146 % 107 % 70 % 79 % 228 % 110 % 

Egenmarkedsandel  68 % 61 % 34 % 74 % 18 % 55 % 

 

Antallet slaktede storfe og slaktede svin falt kraftig før EU-medlemskapet i 1995. Antallet 

svin har steget jevnt etter dette, og volumet slaktet storfekjøtt har også økt. Slakt av fjørfe har 

også tiltatt jevnt over lengre tid, og er den kjøttproduksjonen som har steget mest i prosent 

(Lebensministerium, 2013a). 

Tabell 3.14 Netto slaktevekt i storfe, svin og fjørfe i 1995 og 2012, og prosentvis økning
59

 

 1995 2012 1995-2012 Per år 

Storfe  195 880   222 157  13 % 0,8 % 

Svin  457 420   530 263  16 % 0,9 % 

Fjørfe  81 503   108 794  33 % 2,0 % 

3.2.4 Frukt, grønt og vin 

Mange forbinder Østerrike med epler, pærer, grønnsaker og vinproduksjon. Som vi har nevnt 

over, er arealet satt av til disse produksjonene forholdsvis beskjedent, men den økonomiske 

betydningen er stor.  

Vinproduksjonen strakk seg i 2012 over 438 387 dekar, et mindre areal enn i 2000. 

Produksjonen var allikevel større, det ble høstet hele 281,5 millioner liter vin det året
60

 

De største fruktproduksjonene i volum var i 2012 epler, pærer, kirsebær og plommer. 

Særlig epler markerer seg som en stor eksportartikkel, og med et høyt innenlandsk forbruk. 

For frukt totalt ser vi en dekningsgrad på 56 % og en egenmarkedsandel på 31 %, på grunn av 

høy import av eksotiske frukter som bananer, druer og sitrusfrukter, og en høy eksport av 

særlig epler.  
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 Storfe inkluderer kalv, sau inkluderer geit. Annet er hest, innmat og annet. Fjørfe inkluderer kylling, kalkun og 

andre fjørfe. Brutto egenproduksjon omfatter samtlige innenlands oppfôrede dyr, uavhengig av om disse slaktes i 

inn- eller utland. Beregnes av slaktinger på slakteri og i hjemmet, fratrukket innførte livdyr og tillagt eksporterte 

livdyr. Netto slaktevekt er egenproduksjon minus eksporterte dyr, pluss importerte dyr – altså alle dyr slaktet i 

Østerrike i 2012 (Lebensministerium, 2012). 
59

 Storfe inkluderer kalv, fjørfe inkluderer kylling, kalkun og andre fjørfe. Netto slaktevekt er egenproduksjon 

minus eksporterte dyr, pluss importerte dyr – altså alle dyr slaktet i Østerrike i 2012. 
60

 Grønnsaksorter er de fire største avlingene (i tonn) i 2011. Vin: I 2000 var 71 % av vinen hvitvin, i 2012 63 % 

(Lebensministerium, 2012). 
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Tabell 3.15 Produksjon, handel og forbruk av utvalgte frukter og total frukt, 2012 (tonn)
61

 

 Epler Pærer Kirsebær Plommer Frukt totalt 

Produksjon  342 816   89 344   17 371   31 552   528 644  

Import og innførsel  99 716   23 251   16 258   5 533   648 299  

Eksport og utførsel  118 918   2 084   12 175   1 640   239 025  

Innenlandsk forbruk  323 615   110 511   21 455   35 445   937 918  

- derav bearbeiding 40 % 50 % 23 % 3 % 22 % 

- derav svinn 11 % 16 % 9 % 13 % 9 % 

- derav næring 48 % 34 % 67 % 84 % 69 % 

Dekningsgrad 106 % 81 % 81 % 89 % 56 % 

Egenmarkedsandel 69 % 79 % 24 % 84 % 31 % 

3.3 Økonomi 

Et viktig mål for det østerrikske landbruket er å bevare landbruk i hele landet, sørge for at 

bondeyrket er konkurransedyktig i forhold til andre næringer, og sørge for en sosial 

landbrukspolitikk.  

Sektorregnskap for landbruket viser økonomien i det østerrikske landbruket som helhet. 

Inntektene fra animalieproduksjon har tradisjonelt vært høyere enn inntekter fra 

vegetabilproduksjon, med noen unntak i gode år for vegetabilproduksjonen.  

Ser vi nærmere på underkategoriene, ser vi tydelig at de tre grupperingene med størst 

inntekter er animalier: mjølkeproduksjon (bokført med 1 milliard euro i 2012), salg av storfe 

(949 millioner) og svin (857 millioner). Etter disse kommer tre vegetabilkategorier: fôrplanter 

(574 millioner), vinproduksjon (524 millioner) og mais (520 millioner). Til sammen sto disse 

seks gruppene for 68 % av alle inntektene i det østerrikske landbruket i 2012. Andelen som 

disse produksjonene utgjør, har variert mellom 65 % og 71 % siden 1995. Hvis vi også teller 

med blomsterproduksjon (315 millioner i 2012) og hveteproduksjonen (259 millioner i 2012), 

er 77 % av alle produksjonsinntektene i østerriksk landbruk i 2012 regnet med. Disse åtte 

produksjonsretningene har stått for mellom 75 % og 78 % av inntektene siden 1995 (Statistik 

Austria, 2013b).   

Her ser vi også at utgiftene til innsatsfaktorer har steget fra 2006, og har steget mer enn 

særlig inntektene fra animalieproduksjon, som har vært relativt konstante. Hvis vi bryter opp 

disse utgiftene noe, ser vi at den desidert største andelen her er og har vært utgifter til fôr. I 

2012 sto denne for 1 681 millioner euro i utgifter, eller 40 % av alle utgifter. Den nest største 

utgiften er bokført som «andre varer og tjenester»
62

, og lå i 2012 på 795 millioner euro. 

Deretter kommer utgifter til energi og drivstoff med 446 millioner, fulgt av utgifter til 
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 (Statistik Austria, 2013e). 
62

 En diversepost som inkluderer alt fra generelle administrative kostnader og medlemsavgifter til utgifter til 

veterinær og tørkekostnader (Statistik Austria, 2011). 
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landbrukstjenester
63

. Totalt utgjør disse fire postene 76 % av alle utgifter i 2012, og har 

utgjort fra 72 % til 76 % av alle utgifter fra 1995 til 2012 (Statistik Austria, 2011, 2013b). 

De største inntekts- og utgiftspostene er altså forholdsvis stabile som andel av totalen, men 

vi ser i figuren at svingningene i økonomien har økt de senere årene. Det ser ut til å være 

særlig vegetabilene (og da særlig hvete, mais og bygg) som har bidratt til et svingende 

resultat. Etter noen gode år falt inntektene betraktelig i 2009. Gode priser og gode værforhold 

i 2011 førte til store planteavlinger i 2011, og resultatet styrket seg dermed. En stor økning i 

volum ga en økning i den samlede produksjonsverdien i landbruket, og førte til vekst i 

inntektene. Samlet sett fikk animalske produkter høyere priser enn året før, mens prisnivået på 

planteprodukter holdt seg som tidligere. I 2012 var derimot været dårligere, slik at særlig 

vegetabilproduksjonen tapte terreng, samtidig som innsatsfaktorene ble dyrere  

(Lebensministerium, 2012, s. 15; Statistik Austria, 2013b). 

Produksjonsinntekter (sammen med inntekter fra gårdstilknyttede binæringer som 

leiekjøring) fratrukket kostnader til innsatsfaktorer og kapitalslit gir oss netto merverdi av 

produksjonen. Som vi ser, har denne vært svært svingende, og svakt nedadgående i trend. 

Fratrukket skatt, jordleie og rentekostnader, og tillagt generelle subsidier ikke knyttet til 

produkter og renteinntekter
64

, får vi vederlag til arbeid og egenkapital. Som vi ser, ligger 

denne høyere enn netto merverdi, som en konsekvens av subsidieutbetalinger og stor balanse 

mellom renteutgifter og renteinntekter. I perioden 1995 til 2012 er det vanskelig å se noen 

trend til økning eller senkning i det totale vederlaget til arbeid og egenkapital. 
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 Utgifter til landbrukstjenester inkluderer tjenesteytelser som transport, maskinleie, leiekjøring og leie av 

mjølkekvote. Men merk at hvis tjenestene ytes av landbruket selv, vil de samme postene inntektsføres. 

Eksempelvis går inntekter og utgifter til mjølkekvote totalt sett i null (Statistik Austria, 2011). 
64

 Deriblant enkeltbruksstøtten (søyle 1 i CAP), utlikningsstøtten og miljøprogrammet ØPUL (søyle 2 i CAP). 

Merk at overføringer som klassifiseres som formueoverføringer, ikke inkluderes i EAA. Eksempler på disse er 

investeringstilskudd, tilskudd til unge bønder og en rekke andre tiltak under søyle 2 i CAP, totalt 220 millioner 

euro i 2012 (Statistik Austria, 2013b).  
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Figur 3.11 Økonomiske resultater for det østerrikske landbruket, 1995–2012 (millioner 

inflasjonsjusterte 2012-euro)
65

 

 

3.3.1 Bondens inntekt 

Hvis vi fordeler vederlaget på antallet ulønnede årsverk, får vi et gjennomsnittlig vederlag per 

standardiserte årsverk i østerriksk landbruk. Når vi inflasjonsjusterer denne, ser vi at den har 

gått i bølgedaler, og har blitt noe større siden 2005. I 2012 var det gjennomsnittlige vederlaget 

per fulltidsårsverk 18 561 euro
66

, eller 9 euro per time
67

. 
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 Postene 10, 13, 19, 22 og 31 fra Economic Accounts for Agriculture (EAA) for Østerrike. Beregnes som et 

felles regnskap (ikke ulikt nasjonalregnskapet) ut fra bl.a. innleverte mengder og målte priser. Inflasjonsjustert 

med forbrukerprisindeks. (Statistik Austria, 2013i, 2013j) 
66

 I østerriksk statistikk definert som 2 160 timer per årsverk i dag (Lebensministerium, 2013a). 
67

 Omregnet med en vekslingskurs på 7,4744 utgjør dette 64 NOK. En direkte sammenlikning av lønnsnivå etter 

kun en omregning med én vekslingskurs er ikke mulig, ettersom forskjellen på kostnadsnivået i Østerrike og 

Norge er stor (Norges Bank, 2013). 
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Figur 3.12 Vederlag per årsverk i landbruket, 1995–2012 (2012-euro) 

 

Hva sier dette oss om konkurransekraften til inntektene for bøndene, eller alternativkostnaden 

ved å velge bondeyrket? Inntekter for selvstendige næringsdrivende er ikke direkte 

sammenliknbare med inntekter for arbeidstakere. Et mål på dette er allikevel gjennomsnittlig 

vederlaget til eget arbeid og egen kapital per årsverk, i forhold til en gjennomsnittlig lønn for 

et gjennomsnittlig årsverk i hele økonomien. 

Dette målet viser oss at det østerrikske jordbruket ligger stabilt på mellom 35 % og 50 % 

av en gjennomsnittlig lønnsutbetaling. Det er altså ikke slik at den gjennomsnittlige 

østerrikske bonden sitter igjen med en fet avkastning til eget arbeid og egen kapital etter et 

utført årsverk. Dette ligger over inntektsnivået til bønder i EU-10 (de nye medlemslandene fra 

og med 2004), hvor bondeinntekten utgjorde under 30 % av en gjennomsnittlig årsverkslønn i 

hele økonomien i 2009. Det lå under inntektsnivået i EU-15 (medlemslandene til og med 

1995, inkludert Østerrike), hvor inntektsnivået var på 70 % av en gjennomsnittlig 

årsverkslønn i 2000, men under 50 % i 2009. Som vi ser, er inntektsforskjellen mellom et 

årsverk i landbruket og et årsverk i resten av økonomien større i Østerrike enn i Hellas og 

Frankrike (DG Agri, 2013).  

Dette er selvsagt ikke en heldekkende beskrivelse av forholdet mellom utbytte i 

bondenæringa og i næringslivet for øvrig. På landbrukssida er det rimelig å forvente store 

variasjoner mellom ulike driftsgrener, etter hvorvidt en driver på fulltid eller deltid, og etter 

hvorvidt en gjør alt arbeidet selv eller har flere ansatte. I økonomien for øvrig er det også 

store lønnsforskjeller, og det er heller ikke slik at en bonde kan slutte på dagen og få 

fulltidsstilling et annet sted – ei heller at alle bønder er kvalifiserte til den samme 

yrkesgruppen i det øvrige næringslivet.  
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Figur 3.13 Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk, som andel av lønn til 

gjennomsnittlig årsverk i hele økonomien, Østerrike, 2000–2011
68

 

 

3.3.2 Ulike driftsgrener 

En annen måte å nærme seg spørsmålet om den økonomiske stillingen til landbruket på er å se 

på data fra driftsregnskaper fra en rekke utvalgte gårder, analogt til det norske systemet med 

driftsgranskninger. Disse dataene er særlig egnet til å se på forskjeller mellom ulike 

driftsgrener og størrelsesgrupper. 

Tabell 3.16 Antall bedrifter, gjennomsnittlige inntekter, utgifter og resultat per bedrift, over 

ulike driftsgrener, 2012
69

 

 Utvalg Populasjon Inntekter Utgifter Resultat Landbruksinntekt / 

husholdningsinntekt 

Matplanter 281 11 848 109 777 70 822 38 955 61 % 

Flerårige 

vekster 

212 10 186  82 129   59 711   22 418  48 % 

Fôrdyrking 1 055 49 822  83 765   60 620   23 145  53 % 

Dyrehold 226 7 505  200 297  151 855   48 442  73 % 

Blandet 262 9 068  109 892   78 118   31 774  57 % 

Alle 2 201 99 657  95 605   68 257   27 348  56 % 
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 Beregnet som vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk i jordbruket, delt på lønn per årsverk i hele 

økonomien. Andelen i Østerrike er ikke ulik andelen i Norge (beregnet med bakgrunn i nasjonalbudsjett-tall og 

Totalkalkylen), men ettersom EAA og Totalkalkylen ikke er direkte sammenliknbare, avstår vi fra å trekke inn 

den norske sammenlikninga her (DG Agri, 2013). 
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 Data fra driftsgranskninger, generalisert til en større populasjon. Klassifiseringa av driftsgrener skjer på 

bakgrunn av hvilket område bedriften henter den største standardoutputen fra. Populasjonen er ikke nøyaktig 

definert i sekundærdokumentasjonen for resultatene fra 2012, men i tråd med tidligere undersøkelser er dette å 

betrakte som en undersøkelse av økonomien på de mellomstore og store brukene (Lebensministerium, 2013a). 
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Som vi ser, er gjennomsnittsresultatet for alle bedriftene, inkludert skogbruket, 27 348 euro. 

Det høyeste resultatet finner vi i gruppa dyrehold, med et overskudd på 48 442, fulgt av de 

som dyrker matplanter og bruksgruppene med blandede driftsformer. Under gjennomsnittet 

for alle bruk finner vi fôrdyrkerne, gårder med ”permanente avlinger” som frukttrær og 

vinranker, og helt nederst ligger bedrifter med i hovedsak inntekter fra skogbruket 

(Lebensministerium, 2013a). 

Driftsgranskningene gir også mulighet til å se på rollen som landbruksinntekten spiller for 

husholdningsinntekta. I snitt bidrar en landbruksinntekt med 56 % av alle inntekter i en 

husholdning. Bruk med frukt og vin (flerårige vekster) ligger under dette snittet, med 

henholdsvis 48 % og 53 % av husholdningsinntekta fra landbruksdrift. Dyrehold og 

matplanter har de høyeste andelene av inntekta fra landbruket, med 73 % og 61 %.  

I forhold til gjennomsnittsvederlaget per årsverk på 18 561 euro er det viktig å merke seg 

at dette er resultatet for bedriften, uavhengig av antallet årsverk som legges inn. 

Matplantebedriftene har i snitt mindre enn ett årsverk i eierinnsats på sin bedrift, mens 

fôrdyrking og dyrehold i snitt har nærmere ett og et halvt årsverk i eierinnsats på sine 

bedrifter.  I tillegg er utvalget et annet, idet driftsgranskningene er gyldige for de større 

bedriftene.  

Særlig inntekten hos fjellbøndene har gått ned de siste årene, og avstanden mellom bruk 

som er klassifisert som fjellgårdsbruk og brukene som ikke er det, har økt. I 2012 tjente et 

gjennomsnittlig fjellgårdsbruk (i driftsgranskningene) 22 239 euro, mens andre bruk tjente i 

snitt 33 026 euro. Dette gjør at andelen av husholdningsinntekta som kommer fra landbruket, 

er åtte prosentpoeng lavere for fjellbønder enn for ikke-fjellbønder – men ikke så mye lavere 

som en skulle tro, ettersom husholdningsinntektene for fjellbønder utgjør kun 78 % av 

husholdningsinntekta for ikke-fjellbønder. 

Vi ser generelt at resultatene blir dårligere jo flere poeng bruket har fått tildelt i 

fjellgårdsmatrikkelen – jo vanskeligere det er å drive jordbruk, desto dårligere blir resultatet, 

og desto lavere andel av husholdningsinntekta utgjøres av landbruksinntektene. Det gjelder 

også at husholdningsinntektene er lavere jo høyere BHK-gruppe du ligger i.  

Tabell 3.17 Antall bedrifter, gjennomsnittlige inntekter, utgifter og resultat, for fjellbønder, 

ikke-fjellbønder og fjellbønder etter BHK-gruppe, 2012
70

 

 Utvalg Populasjon Inntekter Utgifter Resultat Landbruksinntekt / 

husholdningsinntekt 

Fjellbønder 1 019 52 456 77 907 55 667 22 239 51 % 

Ikke fjellbønder 1 182 47 202 115 274 82 248 33 026 59 % 

BHK1 345  15 737  88 384  62 768  25 615  53 % 

BHK2 445  21 646  81 312  57 561  23 751  53 % 

BHK3 163  9 644  67 839  49 245  18 594  49 % 

BHK4 66  5 428  51 839  38 941  12 898  37 % 
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 (Lebensministerium, 2013a) 
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3.3.3 Tilleggsnæringer  

Tilleggsnæringer kan sees som en tilpasningsstrategi som øker inntektene på det enkelte bruk, 

men det er også definert som et mål i seg selv i den østerrikske landbrukspolitikken (mål om å 

bygge ut tilleggsnæringer ved siden av gårdsdrift) – et mål som understøttes av tiltak over 

søyle 2. Felles for alle er at gårdbrukeren benytter seg av utstyr og arbeidskraft som er koblet 

til gården, men at aktivitetene er underordnet gårdsbruket. 

Definert på denne måten har totalregnskapet tall på hvor stort omfang denne typen 

aktiviteter har. Hvis vi legger sammen tjenester og sekundæraktiviteter og inflasjonsjusterer 

dem, ser vi at de utgjorde 735 millioner euro i 1999, men at nivået har avtatt noe etter dette til 

et bunnivå i 2006 på 612 millioner euro. I 2012 hadde landbruket 653 millioner euro i 

inntekter fra tjenester og sekundæraktiviteter. Som prosentandel av totale inntekter har nivået 

vært forholdsvis konstant, med svingninger fra 8 % til 10 %. I 2012 lå nivået på 9 % av total 

landbruksproduksjon.  

Figur 3.14 Inntekter fra landbrukstjenester og sekundæraktiviteter i reelle millioner 2012-

euro (stolper, venstre akse) og som andel av totale landbruksinntekter, 1995-

2012 (linje, høyre akse)
71

  

 

En del av landbrukstjenestene er maskinringer, hvor maskiner og personal deles og leies inn. 

Dette er tjenester som i stor grad betales av næringa selv, men her inngår også en viss mengde 

statlig støtte.  

En annen del er bondegårdsferie. Driftsgranskningsdata tyder på at konseptet «ferie på 

bondegård» sto for inntekter på 123 millioner euro i 2012. I 2012 tilbød 9 895 bedrifter «ferie 

på en bondegård», og totalt sto 113 764 sengeplasser på landbruksbedrifter. Dette utgjorde 11 
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 Tallene er basispriser, altså produsentpriser + subsidier – skatteutgifter. (Statistik Austria, 2013b) 
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% av det totale antallet sengeplasser til turister i Østerrike. Statistikk fra ”Grüner Bericht 

2012”, hvor 9 545 bedrifter med overnattingstilbud på bondegårder er regnet med, viser oss at 

35 % av alle overnattinger i 2011 var registrert i Tirol, 26 % i Salzburg og 12 % i Steiermark. 

Disse tre delstatene sto altså for 73 % av alle de registrerte overnattingene på bondegårder 

(Lebensministerium, 2013a). 

Til slutt utgjør også direktesalg og sekkeposten «andre sekundæraktiviteter», med 

snørydding og sagverksdrift, en betydelig del. Driftsgranskningsdata indikerer at disse 

inntektspostene sto for inntekter på henholdsvis 164 millioner euro og 78 millioner euro i 

2012 (Lebensministerium, 2013a). 

3.4 Utvikling i det østerrikske primærleddet 

Østerrike har satt en rekke mål for sin landbrukspolitikk som samsvarer med de mål Norge 

har valgt. Eksempler er bevaring av landbruk og arealressurser i hele landet, at det skal være 

en høy forsyning med nasjonale matvarer, at den nasjonale produksjonen skal være 

konkurransedyktig, og at bondeyrket skal ha like gode inntektsmuligheter som resten av 

samfunnet. Vi har i dette kapittelet gjort en kort gjennomgang av relevante mål for disse 

variablene. 

Når det gjelder strukturutviklinga, har vi sett at brukstallet er redusert med 2,1 % i året fra 

1995 til 2012 i hele landet, en lavere endringstakt enn Norges 6,6 % i samme periode.  Med i 

gjennomsnitt 15 mjølkekyr per bruk og 29 storfe totalt kan storfeholdet klassifiseres som 

småskala i europeisk sammenheng, særlig siden mange av dyrene fortsatt står på bruk langt 

under gjennomsnittsstørrelsen. Svinekjøttproduksjonen har gjennomgått større 

strukturendring enn storfeholdet, og det slaktes i dag om lag 188 svin per bruk i Østerrike. 

Det er imidlertid store forskjeller mellom de enkelte delstatene. Mye av produksjonen 

ligger i øst, hvor Niederösterreich, Oberösterreich og Steiermark sammen står for 84 % av 

kornarealet, 70 % av intensivt drevet eng, 68 % av alle storfe og 93 % av alle slaktesvin. 

Reduksjonen i antallet bruk går også raskere i øst, særlig i Steiermark og Niederösterreich 

(2,3 % og 2,2 % årlig siden 1995), men langsommere i vest (1,3 % årlig siden 1995 i 

Vorarlberg og Tirol). 

Den nasjonale produksjonen er tilsynelatende konkurransedyktig mot importvarer. 

Produksjonen i Østerrike av sentrale produkter som drikkemjølk, storfekjøtt og ost er stor nok 

til å forsyne hjemmemarkedet og har hjemmemarkedsandeler på 162 %, 146 % og 95 %. 

Også på en rekke kornvarer, frukt og grønt er Østerrike selvforsynte. Selvforsyningsratene for 

de fleste produktene vi har sett på her, har holdt seg høye siden 1995. Et unntak er for 

fjørfekjøttet, hvor selvforsyningsgraden har falt i takt med den økende importen for å dekke 

den økende etterspørselen etter fjørfekjøtt. 

Hvorvidt bondeyrket kan tilby konkurransedyktige lønninger i forhold til andre yrker, er 

vanskelig å svare på. Tallene indikerer at bondeinntekta ligger noe under en 

gjennomsnittslønn i resten av økonomien, noe som ikke er uvanlig. DG Agri-beregningene 
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tyder på at Østerrike ligger på samme nivå som EU-25, og over de nye medlemslandene, men 

noe under andre vesteuropeiske medlemsland.  

Beregninger av vederlag til eget arbeid og egenkapital tyder på at inntektsnivået har holdt 

seg stabilt. I 2012 utgjorde inntekter fra tilleggsnæringer som maskinringer og turisme 9 % av 

alle inntekter i landbruket, en viktig del av økonomien. Vi har også sett at dyrehold og 

matplanteproduksjon har høyere avkastning enn andre produksjonsretninger. Inntektene fra 

landbruket (og inntektene generelt) er tydelig svakere i de mer fjellendte områdene.  
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4 Konklusjon 

Problemstillingen vi ønsker å belyse i denne utredninga, er hvordan andre land med ulike 

naturgitte forutsetninger i ulike områder har sikret sin landbruksproduksjon. Målsettinger for 

landbrukspolitikken og enkelte likheter i topografi, vekstsesong og klima er det som gjør 

Østerrike til et egnet land å hente inspirasjon fra for Norge. Samtidig må en heller ikke 

glemme forskjellene, siden Østerrike er medlem av EU og den felles landbrukspolitikken.  

Case-studien er bygd opp slik at vi først ser på rammevilkår gitt av politiske vilkår (samt 

noen klimatiske, topografiske og markedsøkonomiske forhold), før vi så på utviklinga i en 

rekke indikatorer sentrale for både østerrikske og norske mål for landbrukspolitikken. 

Designet i utredninga og metodene som er brukt er ikke sterke nok til alene å slutte at 

landbrukspolitikken er den direkte årsaken til utviklinga vi ser i Østerrike. Rapporten tjener 

slik sett mer som indikasjon på hvor en bør se etter videre lærdommer, og hvilke retninger 

Østerrike har valgt å gå i. Vi finner også at andre studier påviser effekter av politikken.  

Kort oppsummert ser vi at Østerrike har en rekke mål for sin landbrukspolitikk som likner 

på målene Norge har satt for sin landbrukspolitikk.  Det finnes en rekke politiske tiltak rettet 

inn mot å oppnå disse målene, og det virker rimelig å tilskrive deler av den utviklinga i 

struktur og økonomi de politiske tiltakene. 

Østerrike har mål om bevaring av landbruk og arealressurser i hele landet, at det skal være 

en høy og konkurransedyktig produksjon av nasjonale matvarer, og at bondeyrket skal ha like 

gode inntektsmuligheter som resten av samfunnet. Landet har også en rekke mål om levering 

av andre fellesgoder enn matvarer. 

Østerrike har beholdt et småskalalandbruk i møte med EU, med landbruksenheter spredt 

over hele landet. Strukturutviklingen går i samme retning som i andre land, inkludert Norge, 

men saktere i Østerrike. Dette gjør at Østerrike har blant de minste gjennomsnittsstørrelsene 

på mjølkebruk i Europa.  

Til tross for det som i europeisk sammenheng må betegnes som en småskalastruktur, har 

Østerrike opprettholdt sine produksjonsvolumer siden EU-medlemskapet ble inngått. Mjølk, 

storfe, svin, fôrplanter og vin står for de høyeste inntektene i landbruket sett under ett. I 2012 

ble det produsert 3,4 millioner tonn mjølk og 222 000 tonn storfekjøtt. Til sammenlikning 

produserte Norge 1,5 millioner tonn mjølk og 78 000 tonn storfekjøtt samme år. Østerrike er 

et av landene som har ligget i det nasjonale kvotetaket for mjølkeproduksjon helt siden de 

gikk inn i EU, og har dermed nærmest årlig betalt overproduksjonsavgift innenfor CAP.  

Storfekjøtt, ost og korn hadde dekningsgrader
72

  på 146 %, 95 % og 100 % i 2012. På 

grunn av stor eksport og import er egenmarkedsandelene
73

 lavere (hhv. 68 %, 49 % og 67 %). 
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 Andel av nasjonalt forbruk som kunne vært dekket av nasjonal produksjon, før handel, beregnet som (tilgang – 

import + eksport) / tilgang. 
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 Andel av nasjonalt forbruk som dekkes av nasjonal produksjon, etter handel, beregnet som (tilgang – import) / 

tilgang. 
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Likevel er den nasjonale produksjonen av sentrale landbruksprodukter tilsynelatende 

konkurransedyktig innenfor EU-markedet, med et mulig unntak for fjørfekjøtt, til tross for en 

utpreget småskalastruktur. Her er det mulig at vi ser utviklinga av et todelt marked, hvor 

østerrikske produsenter innretter seg mot å produsere varer av høyere kvalitet, gjerne 

biologisk, mens importvarer dekker opp billigsegmentet.  

Når det gjelder lønnsomhet, indikerer beregninger fra DG AGRI at den østerrikske bonden 

har et vederlag som utgjør samme andel av en gjennomsnittslønn i den øvrige økonomien som 

i EU-25 for øvrig: 40–50 % av en gjennomsnittslønn. En østerriksk bonde ligger nærmere 

gjennomsnittslønna enn bønder i de nye medlemslandene, men noe lenger unna 

gjennomsnittslønna enn andre vesteuropeiske bønder. Her er det viktig å merke seg at det ikke 

trenger å være informativt å sammenlikne bondens vederlag med gjennomsnittslønna i hele 

økonomien. Mange østerrikske distrikter, særlig fjellområdene i vest, har mindre 

arbeidsmarkeder med lavere lønninger, preget av sesongarbeid. 

At de små brukene fortsetter driften, og at den østerrikske produksjonen har vist seg å være 

såpass konkurransedyktig, kan sannsynligvis knyttes til de offentlige tiltakene. Med 

begrensede muligheter til å betale ut direkte støtte til produksjon (søyle 1, markedsstøtte) ble 

strategien etter at EU-medlemskapet ble inngått, å satse på å betale støtte til miljøvennlig 

produksjon og produksjon i områder med spesielle utfordringer (søyle 2, miljø og 

bygdeutvikling). Østerrike fikk her gjennomslag for et stort miljøprogram (ÖPUL) som i dag 

omfatter 76 % av gårdene og utjevningsutbetalinger til såkalte «Less favoured areas» (LFA), 

som i dag omfatter 73 % av gårdene. Med så høy dekning er dette viktige bidrag til å holde 

produksjonen høy i hele landet, og gi produsenter jevnt over et høyere sikkerhetsnett mot 

svingninger på markedet enn de får via søyle 1. 

Mange av husholdningene på de mindre brukene sikrer inntektene sine gjennom 

orientering mot tilleggsnæringer. Turisme spiller en særlig viktig rolle i fjellområdene. Også 

her har evalueringer vist at utbetalingene over søyle 2 bidrar til å opprettholde 

arbeidsmarkeder i distriktene. Dette gir bøndene mulighet for inntekter fra andre kilder enn 

kun landbruket. 

Reformene av CAP utover 1990-tallet og 2000-tallet har brakt EUs landbrukspolitikk mer i 

retning av den østerrikske, med større prioritering av bygdeutvikling og miljøvennlig 

produksjon. Østerrike er allikevel i dag ett av et fåtall EU-land som finansierer sitt landbruk 

med mer midler fra søyle 2 enn fra søyle 1. I motsetning til søyle 1, hvor midlene hentes 

utelukkende fra EU, innebærer søyle 2-støtte en andel nasjonale midler i tillegg til midlene fra 

EU. I 2012 kom 41 % av all finansiering av landbruket fra det nasjonale nivået. 

At utviklingen og politikken er utelukkende positiv, i forhold til de valgte målsettingene, 

kan naturlig nok problematiseres. Enkelte i den østerrikske debatten påpeker at dagens 

situasjon er svært vanskelig for de aller minste produsentene i det vanskeligste terrenget, 

særlig siden støttesystemet i liten grad er innrettet mot de aller minste produsentene. Vi har 

også sett at produksjonen av landbruksvarene i stor grad er konsentrert i de østlige delstatene 

Oberösterreich, Niederösterreich og Steiermark, og at det er store inntektsforskjeller mellom 

landbruksbedrifter definert som fjellgårder og ikke-fjellgårder.  
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En stor og konkurransedyktig nasjonal produksjon i et system med små enheter og spredt 

produksjon med ulike naturlige utgangspunkter sikres gjennom fokus på bondens lønnsomhet. 

Bondens lønnsomhet sikres gjennom gunstig utvikling i bytteforhold mellom innsatsfaktorer 

og produksjonsvarer, utbetalinger over søyle 1 som virker som et støttenett for produksjonen, 

utbetalinger over søyle 2 for produksjon av fellesgoder som vedlikehold av kulturlandskap og 

miljøtjenester, samt andre tiltak som sørger for levende bygder som gir mulighet for 

tilleggsnæringer i distriktene. I tillegg ligger Østerrike sentralt til for å forsyne flere markeder 

innenfor EU med høykvalitetsvarer, og de er ledende i Europa på omfanget av økologisk 

produksjon. 
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Vedlegg 

Tabell 4.1 Antall registrerte gårdsbruk totalt, bruk med jordbruksareal og bruk som søker 

støtte i Østerrike, 1960–2012
74

 

 1960 1980 1990 1995 1999 2010 2012 

Totalt 402 286 318 085 281 910 239 099 217 508 173 317 - 

Jordbruksbedrifter 388 934 293 552 261 660 223 692 201 500 153 519 - 

INVEKOS – – – 197 095  174 619  132 653   128 000  

Tabell 4.2 Jordbruks- og skogbruksbedrifter etter størrelsesgruppe, 1990–2010 (andeler)
75

 

 1990 1995 1999 2005 2007 2010 

Uten areal 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

Under 50 da 35 % 28 % 24 % 21 % 22 % 20 % 

50–100 da 17 % 18 % 19 % 18 % 18 % 18 % 

100–200 da 19 % 21 % 21 % 21 % 20 % 20 % 

200–300 da 12 % 13 % 13 % 14 % 13 % 13 % 

300–500 da 9 % 11 % 12 % 14 % 14 % 14 % 

500–1000 da 4 % 5 % 6 % 8 % 8 % 9 % 

1000–2000 da 1 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 

2000 da–> 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Totalt  281 910   239 099   217 508   189 591   187 033   173 317  

Tabell 4.3 Jordbruks- og skogbruksareal, etter størrelsesgruppe, 1990–2010 (andeler)
76

 

 1990 1995 1999 2005 2007 2010 

Under 50 da 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 

50–100 da 5 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 

100–200 da 11 % 10 % 9 % 8 % 7 % 7 % 

200–300 da 11 % 10 % 10 % 8 % 8 % 8 % 

300–500 da 13 % 14 % 14 % 13 % 13 % 13 % 

500–1000 da 9 % 11 % 11 % 14 % 14 % 15 % 

1000–2000 da 6 % 7 % 7 % 9 % 9 % 10 % 

2000 da–> 42 % 43 % 43 % 43 % 44 % 44 % 

Totalt  75 548 150   75 312 070   75 186 150   75 692 540   75 592 570   73 475 360  

 

                                                 
74

 Totaltellinger. Nedre grense for å bli inkludert var til og med 1970 0,5 ha totalflate, fra 1971 til og med 1990 1 

ha totalflate. Fra og med 1995 er det brukt 1 ha jordbruksflate eller 3 ha til skogbruk, eller et visst antall dyr. 

Jordbruksbedrifter er bedriftene i totaltellingene registrert med jordbruksflate. INVEKOS er bedrifter registrert 

som mottakere av støtte (Lebensministerium, 2012, s. 209). 
75

 (Statistik Austria, 2013k) 
76

 (Statistik Austria, 2013k) 
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Tabell 4.4 Fordeling av totalareal og bedrifter mellom ulike størrelsesgrupper i 2010, 

andeler
77

   

 Andel av areal Andel av bedrifter Gj. snittstørrelse (da) 

Uten areal 0 % 0 % 0 

Under 50 da 1 % 20 %            30  

50–100 da 3 % 18 %                        72  

100–200 da 7 % 20 %                      146  

200–300 da 8 % 13 %                      246  

300–500 da 13 % 14 %                      386  

500–1000 da 15 % 9 %                      670  

1000–2000 da 10 % 3 %                   1 358  

2000 da–> 44 % 2 %                   9 344  

Totalt    73 475 360        173 317                       424  

Tabell 4.5 Fordeling av jordbruksareal og bedrifter mellom ulike grupper i 2012
78

 

 Østerrike  Norge  

 Bedrifter Areal Bedrifter Areal 

–49 da 31 477 893 270 6 085 136 416 

50–99 da 24 681 1 812 650 7 791 578 371 

100–199 da 31 041 4 484 120 12 471 1 824 263 

200 – 299 dekar 15 754 3 851 080 7 955 1 941 736 

300 – 499 dekar 13 145 5 017 840 6 651 2 521 566 

500 dekar og mer 8 431 7 023 090 3 720 2 914 369 

Totalt 124 529 23 082 

050 

44 673 9 916 721 

 

                                                 
77

 Dette er totalareal, dvs. (landbruksareal + skogbruksareal = kulturareal) + annet areal. (Statistik Austria, 

2013k) 
78

 INVEKOS-data og SSB-data (Lebensministerium, 2013a; SSB, 2012f, 2012g) 
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Figur 4.1 Utvikling i antallet årsverk i norsk og østerriksk jordbruk, 1995–2012
79

  

 

Figur 4.2 Utvikling i landbruksinntekt i forhold til gjennomsnittsinntekt, Østerrike, EU og 

to andre land (prosent)
80

 

 

                                                 
79

 Årsverk tilsvarer registrert arbeidstid omregnet til normalarbeidstid. Hva som utgjør normalarbeidstid, er 

forskjellig definert i Østerrike og Norge. I Østerrike er et årsverk definert til 2 160 timer per år. I Norge er 

årsverk omdefinert en rekke ganger. Fra 1995 til 2000 var verdien 1 875 per årsverk, 2001 har 1860, 2002–2012 

1 845 timer. For å gjøre tallene sammenliknbare har jeg her regnet om østerrikske årsverk til norske årsverk. 

 Årsverksberegningen for Norge er basert på totaltellingene og utvalgstellingene fra SSB, og beregnes i 

mellomliggende år basert på datamaterialet. Dette gjør beregningene utenfor totaltellingene usikre. Fra 1999 har 

alle vært inkludert, før 1999 var 5 dekar minstekrav. Dette gir ca. 1100 flere årsverk i 1999 med ny terskelverdi. 

(Budsjettnemnda for jordbruket, 2013b; Statistik Austria, 2013b) 
80

 Landbruksinntekt er definert som vederlag til arbeid og egenkapital over beregnede årsverk i landbruket. 

Inntekt i hele økonomien er beregnet som totale lønnsutbetalinger over totalt antall beregnede årsverk. 

Konseptuelle forskjeller og mangel på data gjør at EU-15 er estimert på bakgrunn av data fra Hellas, Spania, 

Frankrike, Italia, Nederland, Østerrike og Portugal. EU-10 er estimert ut fra Tsjekkia, Estland, Ungarn, Polen og 

Slovakia (DG Agri, 2013). 
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Figur 4.3 Betalingsforpliktelser fra EAGF og EAFRD i 2011 etter medlemsland (millioner 

euro)
81

 

 

Figur 4.4 Fordeling av betalingsforpliktelser, etter EAGF eller EAFRD, 2011 (prosent)
82

 

 

                                                 
81

 EAGF er European Agricultural Guarantee Fund, EAFRD er European Agricultural Fund for Rural 

Development (DG Agri, 2012). 
82

 EAGF er European Agricultural Guarantee Fund, EAFRD er European Agricultural Fund for Rural 

Development. Prosent beregnet som betalingsforpliktelser fra det enkelte fond av totale betalingsforpliktelser fra 

de to fondene (DG Agri, 2012). 
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Figur 4.5 Utvikling i prisene på hvete, mais og sukkerbeter, 1998–2012 (reelle 2012-euro 

per tonn)
83

 

 

Figur 4.6 Utvikling i mjølkepris 1998–2012 (reelle 2012-euro per 100 kilo)
84

 

 

                                                 
83

 Farmgate-priser. Inflasjonsjustert med konsumprisindeksen (Statistik Austria, 2013l). 
84

 (Statistik Austria, 2013l). 
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Figur 4.7 Utvikling i priser på utvalgte kjøttvarer (slaktesvin, ungokse, broiler) til bonden 

(reelle 2012-euro per kilo)
85

85
 (Statistik Austria, 2013l) 

 -

 1

 2

 3

 4

 5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Slaktesvin, per kilo Ungokse, per kilo Broiler, ovnsklar, per kilo





Utgivelser 2014 

Rapport 3— 2014: Østerriksk alpejordbruk 

Rapport 2— 2014: Eksportstormakten EU 

Rapport 1—2014: Korn og konjunktur 2014 

Utgivelser 2013 

Rapport 8—2013: Jordbruks– og matindustrifylket Østfold 

Rapport 7—2013: Kornkammer under press. Landbruket i Oslo og 
 Akershus. 

Rapport 6—2013:  Politikerundersøkelsen 2013 

Rapport 5—2013:  Synkende svensk storfeproduksjon. 

 Kombinasjonsdrift mellom barken og veden. 

Rapport 4 — 2013: Framtidas landbruksakademikere 

Rapport 3 — 2013: Investeringer som virkemiddel 

Rapport 2 — 2013: Korn og krise. Hvorfor Norge bør starte 
 kornlagring 

Rapport 1 — 2013: For rike for Vestlandsjordbruket? 

Notat 3 — 2013: Retur av plast i landbruket  

Notat 2 — 2013: Utviklingen i melkeproduksjonen frem mot 2017 

Notat 1 — 2013: Norsk næringsmiddelindustri . 

Schweigaardsgt. 34C 

Pb. 9347 Grønland 

N-0135 OSLO 

Tlf:  22 05 46 60 

Fax: 22 17 23 11 

E-post: post@agrianalyse.no 

Web: http://www.agrianalyse.no 

ISSN  1894-1192 

Ø
sterrik

sk
 a

lp
ejo

rd
b

ru
k

. H
ø

y
 p

ro
d

u
k

sjo
n

 m
ed

 sm
å

sk
a

la
stru

k
tu

r
R

A
P

P
O

R
T

 3
—

 2
0

1
4

A
g

riA
n

a
ly

se


	Sammendrag
	1 Innledning
	2 Rammevilkår for alpejordbruket
	2.1 Grunnleggende rammer for landbruket
	2.2 Østerrikes landbrukspolitiske utvikling
	2.2.1 Omregulering innenfor EU

	2.3 Rammevilkår i reguleringer
	2.4 Finansiering av landbruket
	2.4.1 Søyle 1 – marked og produksjon
	2.4.2 Søyle 2 – miljø og distriktsutvikling
	Akse 2: Miljøprogrammet ÖPUL
	Akse 2: Fjellgårder og ufordelaktige områder
	Akse 1 og investeringsvirkemidler
	Akse 3 og LEADER
	2.4.3 Andre budsjettiltak

	2.5 Pris og kostnader

	3 Struktur, produksjon og økonomi
	3.1 Struktur og strukturendring
	3.1.1 Korn, eng og arealbruk
	3.1.2 Storfehold
	3.1.3 Svin

	3.2 Produksjon
	3.2.1 Korn og fôrressurser
	3.2.2 Mjølk
	3.2.3 Kjøtt
	3.2.4 Frukt, grønt og vin

	3.3 Økonomi
	3.3.1 Bondens inntekt
	3.3.2 Ulike driftsgrener
	3.3.3 Tilleggsnæringer

	3.4 Utvikling i det østerrikske primærleddet

	4 Konklusjon
	Litteratur
	Vedlegg



