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Kornkammer under press 

Forord 
 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen, har gjennom Partnerskapet (FMLA, 

IN, AF, AB, Viken Skog)1 gitt AgriAnalyse AS i oppdrag å dokumentere og kartlegge 

landbrukets verdiskaping i Oslo og Akershus. Utviklingen fra forrige stortingsmelding (1999-

2000) om landbruket og til i dag, samt utfordringene med å øke matproduksjonen framover 

som oppfølging av landbruks- og matmeldingen (2012–2013) er særlig i fokus.  

For å øke produksjonen må investeringene stige, og partnerskapet har gitt AgriAnalyse AS i 

oppdrag å beskrive investeringsbehov og investeringsvilje i jordbruksforetakene i disse to 

fylkene de neste ti årene. Dette er gjort gjennom en spørreundersøkelse til bønder i Oslo og 

Akershus.  

 

Hensikten med prosjektet er todelt:  

• Å skape et godt grunnlag for å utvikle strategier for regionalt næringsprogram som blant 

annet skal føre til økt matproduksjon  

• Å dokumentere situasjonen som grunnlag for informasjonsarbeid, for å utvikle landbruket 

 

Rapporten presenterer en sammenfatning av eksisterende materiale og resultatet fra en 
spørreundersøkelse som ble utført for å kartlegge investeringsbehovet blant bønder i Oslo og 
Akershus. Rapporten synliggjør utfordringene med å øke produksjonen i dagens norske 
økonomi. Status og utfordringer er vist i lys av den norske jordbruksmodellen.  

Vi takker alle som har bidratt til rapporten, og vi takker Partnerskapet for et interessant 
oppdrag.  

 

 

Christian Anton Smedshaug 

Oslo, september 2013  

                                                 
1 Partnerskapet består av Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ landbruksavdeling (FMLA), Innovasjon Norge 
(IN), Akershus Fylkeskommune (AF), Akershus Bondelag (AB) og Viken Skog. 



 

Innhold 

SAMMENDRAG .................................................................................................................................... 1 

1  JORDBRUKET I OSLO OG AKERSHUS ............................................................................. 4 

2  OMSETNING I JORDBRUKET I REGIONEN ..................................................................... 7 

3  UTVIKLING OVER TID I LANDBRUKET I OSLO OG AKERSHUS ............................. 13 

4  DE ENKELTE PRODUKSJONER I OSLO OG AKERSHUS ............................................. 17 

4.1  AREALBRUKEN ....................................................................................................................... 18 

4.2  ØKOLOGISK PRODUKSJON ...................................................................................................... 22 

4.3  KORNPRODUKSJON ................................................................................................................ 25 

4.4  HUSDYRPRODUKSJONER ........................................................................................................ 27 

5  HOVEDTALL FOR JORDBRUKET I KOMMUNENE ...................................................... 33 

6  PROGNOSER FOR PRODUKSJON .................................................................................... 37 

7  NÆRINGSMIDDELINDUSTRI ........................................................................................... 41 

8  INVESTERINGER I JORDBRUKET ................................................................................... 49 

8.1  OM SPØRREUNDERSØKELSEN ................................................................................................. 51 

8.2  BAKGRUNNSINFORMASJON OM RESPONDENTENE ................................................................. 52 

8.3  INVESTERINGSBEHOV OG INVESTERINGSPLANER .................................................................. 54 

9  SKOGBRUK.......................................................................................................................... 67 

9.1  SKOGEN I OSLO OG AKERSHUS .............................................................................................. 67 

10  SKOGINDUSTRI .................................................................................................................. 75 

10.1  BESKRIVELSE AV LOKAL SKOGINDUSTRI ............................................................................... 75 

10.2  SKOGINDUSTRI OG VERDISKAPING I OSLO OG AKERSHUS ..................................................... 76 

10.3  SKOGINDUSTRIEN – INVESTERINGER, UTVIKLING OG FRAMTIDSUTSIKTER ........................... 80 

11  OPPSUMMERING AV SKOGBRUK OG SKOGBRUKETS VERDISKAPING – OSLO 
OG AKERSHUS .................................................................................................................... 83 

11.1  FRAMTIDIG SKOGNÆRING ...................................................................................................... 86 

12  OLJEALDEREN OG LANDBRUKET ................................................................................. 88 

LITTERATUR ...................................................................................................................................... 94 
 

  



Kornkammer under press 
 1 

Sammendrag 

Bunger, Anne Austrem og Hillestad, Margaret Eide. 2013. Kornkammer under press.  

Landbruket i Oslo og Akershus – verdiskaping i jordbruk, skogbruk og 

næringsmiddelindustrien i regionen. AgriAnalyse AS: Oslo 

 

 

Kun om lag tre prosent av arealet i Norge er dyrkbart, resten er skog, fjell, fjord og vann. Oslo 

og Akershus har om lag åtte prosent av totalt jordbruksareal i Norge, og fem prosent av 

landets produktive skogsareal. Oslo og Akershus har et godt klima for jordbruksproduksjon, 

og i norsk målestokk spesielt for dyrking av korn, noe som er gjort her i 4 500 år 

(Opplysningskontoret for brød). Akershus, Hedmark og Østfold er de største kornfylkene i 

Norge, og vekslende regjeringer etter krigen har gjennom blant annet kanaliseringspolitikken 

støttet opp om kornproduksjonen i denne delen av landet. Nå er dette under press.  

 En fjerdedel av Norges befolkning bor i Oslo og Akershus, og det kommer for tiden rundt 

regnet 20 000 nye innbyggere til området hvert år. Det fører til at det bygges boliger og 

etableres ny infrastruktur på Norges beste areal for korndyrking. En konsekvens av den sterke 

urbaniseringen i regionen er at jordbruksarealet er redusert med tre prosent og kornavlingene i 

regionen har falt med 10 prosent siden 2000. Norges kornkammer vil bygges ytterligere ned 

dersom det ikke blir tatt noen store grep som snur denne trenden. Vi har redusert kjøtt- og 

melkeproduksjon, hvordan går det med resten? 

  
Verdiskaping i jordbruket i Oslo og Akershus 

Omsetning i jordbruket i regionen basert på markedspris og produsert volum ga en 

omsetningsverdi i 2010 på 2,4 milliarder kroner, tilsvarende om lag en million kroner per 

jordbruksbedrift. Omsetningstall inkluderer ikke overføringer til landbruket. I 2010 bidro 

landbruket i Oslo og Akershus med 922 millioner kroner i løpende priser til brutto 

nasjonalprodukt (BNP). Det utgjør 5,8 prosent av sektorens totale bidrag til Norges BNP. 

Landbruket i Oslo og Akershus sysselsatte 3 400 personer i 2010. Det tilsvarer 6 prosent av 

alle sysselsatte i landbruket i Norge, i henhold til nasjonalregnskapstall fra 2010 fordelt på 

fylker. I tillegg sysselsatte næringsmiddelindustrien 8 400 personer i regionen. Beregninger 

gjort ved UMB (Aanesland og Holm 2005) viser at landbruk og næringsmiddelindustri i 

Akershus genererer cirka 11 000 arbeidsplasser, eller 4 prosent av alle sysselsatte i fylket. Det 

er ikke gjort tilsvarende beregninger for Oslo, men nasjonalregnskapstall viser at 

næringsmiddelindustrien er største industrigren i fylket med sine 3 500 sysselsatte i 2010.   
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Mindre areal krever økte investeringer i arealet 

AgriAnalyse AS har utført en spørreundersøkelse blant bønder i Oslo og Akershus. Det er 86 

prosent av de spurte som driver med kornproduksjon, og 41 prosent som driver med 

skog/tømmer. Det er 25 prosent som svarer at de vil utvide driften på garden, 46 prosent vil 

drive videre som nå, og resten vil enten redusere driften (9 prosent), avvikle (8 prosent), eller 

de svarer at neste generasjon skal ta over driften (19 prosent).  

61 prosent av de spurte svarer at det er behov for å investere i arealet for å øke 

produksjonspotensialet. Årsaken er at de må produsere mer under mer krevende klimatiske 

forhold, og kanskje på mindre areal.  

Det er om lag 21 prosent av bøndene som svarer at de ikke har investeringsplaner. 71 

prosent av disse svarer at årsaken er for lav lønnsomhet, og 50 prosent svarer at de er usikre 

på om de har en framtid i næringa.  

På spørsmålet om hvordan de som vil investere i løpet av de neste ti årene, vil finansiere 

investeringene sine, svarer 21 prosent at de bruker av oppsparte midler/egenkapitalen, 21 

prosent svarer at de vil bruke inntekt utenom garden til å finansiere investeringene, og 23 

prosent vil låne penger i privat bank. Det er 40 prosent av de som skal investere, som vil 

bruke investeringsstøtte og/eller rentestøtte fra Innovasjon Norge. Det er 20 prosent av 

respondentene som svarer at de har søkt og mottatt bygdeutviklingsmidler fra Innovasjon 

Norge til å finansiere investeringene sine de siste fem årene. Det er 38 prosent som svarer de 

vil investere for mer enn 300 000 kroner de neste ti årene, og omtrent like mange som svarer 

at de har investert for mer enn 300 000 de siste fem årene. Det indikerer at uten positive 

endringer i virkemiddelapparatet eller bedring i inntjeningsmulighetene framover vil det ikke 

bli flere som vil investere i gardsbruket enn i dag. Det er om lag 16 prosent av de spurte som 

svarer at de ikke vil investere i gardsbruket, og 9 prosent svarer at de ikke vet om de vil 

investere eller ikke framover.   

 

Næringsmiddelindustrien 

Næringsmiddelindustrien utgjør en viktig del av industrien i Akershus og Oslo, og stod for 

henholdsvis 22 og 27 prosent av industriens bruttoprodukt i 2010. Næringsmiddelindustrien 

utgjør den største industrigrenen når det gjelder antall sysselsatte i regionen, og er en viktig 

arbeidsgiver i Akershus og Oslo. Mens antall sysselsatte i industrien er stadig synkende, har 

antall sysselsatte i næringsmiddelindustrien holdt seg mer stabilt nasjonalt og regionalt. 

Næringsmiddelindustrien stod for 21 prosent av industrisysselsatte i Norge i 2012, og 29 

prosent av sysselsatte i industrien i regionen i 2010. Norsk næringsmiddelindustri er i 

vesentlig grad basert på innsatsfaktorer fra norsk råvareproduksjon. Uten tilgang på disse 

innsatsfaktorene er det vanskelig å se for seg at norsk matindustri vil bestå som i dag. 

 

Skogregion 

Oslo og Akershus har om lag fem prosent av landets produktive skogsareal, og åtte prosent av 

landets skogavvirkning. Det produktive skogsarealet har sunket med 6 prosent fra 2000, og 

avvirkningen er redusert med 8 prosent i regionen. Samtidig har videreforedling av tre i løpet 
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av de siste ti årene (2000–2010) i Oslo og Akershus mistet om lag 300 arbeidsplasser særlig 

tilknyttet trelast- og trevareindustrien. 

 Skog inklusive skogsmarka binder CO2. Dette er et viktig miljøbidrag. Det er beregnet at 

av cirka 42 millioner tonn CO2 som slippes ut i Norge i året, binder skog og skogsmark om 

lag 24 millioner tonn CO2. Stående kubikkmasse i Oslo og Akershus (2013) er beregnet til 

38,4 millioner kubikkmeter. Dette tilsvarer en binding på 95 millioner tonn CO2. Årlig 

tilvekst i skogen i Oslo og Akershus er beregnet til 300 000 kubikkmeter. Dette tilsvarer en 

binding på 0,75 millioner tonn CO2.  

Dagens verdiskaping i skogen i Oslo og Akershus er beregnet ut fra en situasjon hvor 

Södra Cell Tofte fortsatt er i drift. Når det nå er avklart at Södra Cell Tofte avvikles, vil den 

totale verdiskapingen i skogen falle fra dagens 1 160 millioner kroner til 742 millioner kroner, 

viser beregninger gjort av Viken Skog. En fornying av norsk treforedling, skissert i konseptet 

Treklyngen som Viken Skog arbeider med, kan, under gitte forutsetninger, gi en verdiskaping 

på 1 265 millioner kroner i framtida fra skogsnæringen.  

 

Skogindustri 

I 1976 stod treforedlingsindustrien for to prosent av landets bruttorealinvesteringer, mens 

denne industrien kun stod for 0,2 prosent i 2010. I petroleumssektoren har utviklingen vært en 

annen. I 1976 stod denne sektoren for tre prosent av landets bruttorealinvesteringer; i 2010 

stod oljesektoren for 30 prosent av landets bruttorealinvesteringer. Det er fjernet en kapasitet i 

industrien på 3,7 millioner kubikk de siste åtte år, og industrien har nå kun en etterspørsel på 

4,8 millioner kubikk nasjonalt. Det betyr at dagens industri er i ferd med å bli for liten til å 

sikre langsiktighet og volum i sektoren. Tømmeret fra Akershus vil som følge av nedleggelse 

av Södra Cell Tofte bli eksportert til Sverige, selv om Borregaard og Saugbrugs fortsatt er 

store avtakere av tømmer på Østlandet, noe som gir lavere tømmerpris og økte 

transportkostnader. Det er en situasjon som på mellomlang sikt gir redusert avvirkning i 

skogen, og dermed underutnytting av en verdifull ressurs. Det kan også føre til svikt i 

rekruttering og kompetansefall, samt svekket vedlikehold av skogbrukets infrastruktur.  
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1 Jordbruket i Oslo og Akershus  

Kun om lag tre prosent av arealet i Norge er dyrkbart, resten er skog, fjell, fjord og vann. Oslo 

og Akershus har om lag åtte prosent av totalt jordbruksareal i Norge, og fem prosent av 

landets produktive skogsareal.  

 Oslo og Akershus har et godt klima for jordbruksproduksjon, og i norsk målestokk spesielt 

for dyrking av korn. Korn er verdens viktigste matvare, og kan brukes til mat både for dyr og 

mennesker. Norge har dyrket korn i 4 500 år. Akershus, Hedmark og Østfold er de største 

kornfylkene i Norge, og vekslende regjeringer etter krigen har gjennom blant annet 

kanaliseringspolitikken støttet opp om kornproduksjonen i denne delen av landet.   

I 2012 ble det søkt om midler til å dyrke korn på 604 121 dekar i Oslo og Akershus. Det 

utgjør en femtedel av alt areal som det dyrkes korn på i Norge, men det er  en nedgang på om 

lag 52 000 dekar fra år 2000, tilsvarende om lag 9 prosent. Antall tonn korn som produseres 

årlig i Norge, varierer noe fra år til år, men trenden er tydelig nedadgående. I 2001 ble det 

produsert 241 000 tonn korn i Oslo og Akershus, mens det i 2011 ble produsert 209 000 tonn 

korn i regionen. Oslo og Akershus produserer en femtedel av alt kornet som produseres i 

Norge, og en nedgang i produksjonen har stor betydning for landets tilgang av korn og for 

arealbruken i Akershus fordi storfeholdet er så minimalt.  

 

Flere folk i Norge krever mer areal 

Korndyrking krever areal, et areal som ikke kan flyttes til andre deler av landet eller erstattes 

av annet areal i regionen. Regjeringens ekspertutvalg for økt dyrking av korn skriver at 

arealproduktiviteten må økes, jordvernet styrkes, og det må gis muligheter til nydyrking.  

 Dagens høye innvandring til Norge bidrar sterkt til økt konkurranse om den beste jorda. 

Tall fra SSB viser at i 1986 utgjorde befolkningen i Oslo og Akershus en femtedel av Norges 

befolkning; i 2013 bor en fjerdedel av landets befolkning i Oslo og Akershus. Jordbruksareal 

per innbygger i Norge har gått ned fra 1,94 dekar per person i 2001 til 1,64 dekar per person i 

2012. I Akershus og Oslo hadde en innbygger i 2012 0,63 dekar til disposisjon til å dyrke mat 

på ifølge Norsk Landbruksrådgivning. Tettstedsutviklingen i Oslo og Akershus har vokst med 

12 prosent, noe som er på linje med tettstedsutviklingen i Norge (13 prosent).Tettstedene 

utvides ofte på bekostning av jordbruksareal.  

Akershus Bondelag har fått det kjente arkitektfirmaet Snøhetta til å skissere en annen 

tettstedsutvikling enn å bruke dyrkbar mark. Blant annet foreslår man i dette prosjektet å 

bygge en ny by på Minnesund i områder hvor det ikke er grunnlag for å dyrke mat.  
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Figur 1.1  Antall dekar fulldyrka jordbruksareal per innbygger fordelt på fylker. 

Fylke 

Befolkning 
010112, 
person 

Fulldyrka 
jord i aug. 
2012,daa Daa/ person

Østfold  278 352  710 819 2,55

Oslo–Akershus  1 169 539  736 811 0,63

Hedmark  192 791  975 364 5,06

Oppland  187 147  828 409 4,43

Buskerud  265 164  437 439 1,65

Vestfold  236 424  399 664 1,69

Telemark  170 023  211 312 1,24

Aust‐Agder  111 495  93 734 0,84

Vest‐Agder  174 324  137 635 0,79

Rogaland  443 115  537 491 1,21

Hordaland  490 570  206 359 0,42

Sogn og Fjordane  108 201  255 259 2,36

Møre og Romsdal  256 628  449 438 1,75

Sør‐Trøndelag  297 950  632 304 2,12

Nord‐Trøndelag  113 390  785 892 6,93

Nordland  238 320  443 761

 

1,86

Troms  158 650  209 523 1,32

Finnmark  73 787  82 312 1,12

Landet  4 965 870  8 133 526 1,64

Befolkning 
01.01.01, 
personer 

Fulldyrka 
jord i aug. 
2001

Landet  4 503 436  8 725 600 1,94

Kilde: Kolbjørn Eriksen, Norsk Landbruksrådgivning

 

 
En voksende befolkning både nasjonalt og globalt krever tilgang på mer produktivt areal. 

Samtidig kan klimaendringene føre til at matjord går ut av produksjon på grunn av tørke, 

flom, jorderosjon og dårlig vedlikehold. Dette fordrer at alt jordbruksareal utnyttes til 

matproduksjon, også i Oslo og Akershus.  

Når det gjelder nedbygging av matjord, er det flere veier å gå. Regjeringen har valgt å 

bruke plan- og bygningsloven og å stille krav om vurdering av jordvern i utbyggingssaker, 

også samferdselsspørsmål. Det er mulig å innføre byggeforbud på matjord, og/eller innføre en 

avgift på nedbygging av matjord.  

Grunnrente er et begrep som brukes for å forklare den forrentning naturressursene gir 

utover vanlig avkastning på arbeid og kapital. Det er den avkastning man kan få av å eie jord, 

skog, mineraler og andre naturressurser (Store norske leksikon). Ifølge regjeringens 

2012 :  Tap av 
arealressurser og 
befolkningsøkning   
medfører at hver 
nordmann  har  en  
fulldyrka arealressurs 
på knapt 84 % ift  
tilsvarende i 2001.  
(Redusert med 0,3 
daa fulldyrka 
jord/person. )   
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perspektivmelding for 2013 har grunnrenten fra fornybare naturresurser i Norge vært 

tilnærmet null eller negativ målt i 2010-kroner per innbygger. Årsaken er at omsetningen i 

disse næringer har vært lav, som følge av lave matvarepriser, men som figuren viser, er 

grunnrenten på jordbruksareal på vei oppover. Det kan gjøre at nedbygging av matjord kan få 

en høyere pris enn i dag.  

Figur 1.2  Grunnrente fra næringer basert på fornybare naturressurser. Kilde: 
Perspektivmeldingen 2013. 

 
 
 
Grunnrente framkommer som omsetning utover gjennomsnittlig kapitalavkastning i industrien 
siden 1970, og gjennomsnittlig timelønnskostnad i Fastlands-Norge. Gjennomsnittlig 
kapitalavkastning i industrien er beregnet til 7 prosent, og gjennomsnittlig timelønnskostnad 
var beregnet til om lag 310 kroner per time i 2012 (Eurostat april 2013, det tekniske 
beregningsutvalg 2013). Dermed blir naturressurser som jordbruksareal relativt billig å 
utnytte til andre formål enn matproduksjon. 
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2 Omsetning i jordbruket i regionen 

Omsetning i jordbruket, basert på markedspris og produsert volum, ga en omsetning i 

jordbruket i Oslo og Akershus i 2010 på totalt 2 402 millioner kroner, tilsvarende om lag 

1 million kroner per jordbruksbedrift. Da er ikke overføringer til landbruket regnet inn. 

Overføringene til jordbruket inneholder blant annet betaling for tjenester landbruket utfører 

som ikke omsettes i et marked, i tillegg til å sikre råvarevolumet. Det skjedde et skifte i vilje 

til å finansiere norsk matproduksjon ved regjeringsskiftet i 2005. Spørsmålet er om denne 

trenden vil fortsette med et eventuelt nytt regjeringsskifte høsten 2013, eller om man vil falle 

tilbake på situasjonen som var før 2005. Heller ikke dagens regjering har klart å oppretttholde 

volumene fra tiår tilbake, og per person er produksjonen i Norge klart fallende (Tufte 2012). 

Figur 2.1  Norsk melkeproduksjon per innbygger fra 2000–2012. Kilde: Tufte, AgriAnalyse 
rapport 4-2012 

 
 

 

I tillegg er det et spørsmål om nivået på kurvene burde ligge høyere for å fremme økt 

matproduksjon basert på norske ressurser. 
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Figur 2.2  Budsjettmidler, målpris og budsjettmidler inklusive jordbruksfradrag over 
jordbruksavtalen 2000–2013. Kilde: De årlige jordbruksoppgjørene. 

 
 

Ifølge jordbruksoppgjøret for 2013 og i Melding til Stortinget om norsk matproduksjon mener 

et enstemmig Storting at: «landbruket skal sørge for viktige nasjonale verdier som 

matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk». 

 Den norske landbruksmodellen er basert på at landbruket skal få kompensert for den 

jobben enkeltutøvere gjør for å ivareta disse oppgavene på vegne av fellesskapet, og 

størrelsen på denne kompensasjonen fremforhandles gjennom de årlige jordbruksoppgjørene.

 Bruttoprodukt er sektorens omsetning fratrukket produksjonskostnader og uten netto 

finansinntekter. Offentlig betaling for tjenester jordbruket utfører som ikke omsettes i et 

marked, kommer til uttrykk i beregning av sektorens bruttoprodukt, men ikke i sektorens 

totale omsetning. Ifølge fylkesvise nasjonalregnskapstall bidro landbruket i Oslo og Akershus 

med 916 millioner kroner til brutto nasjonalprodukt (BNP) i 2010.  
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Tabell 2.1  Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (millioner kroner). Kilde: SSB tabell 
09390: Fylkesfordelt nasjonalregnskap, etter næring (F). 

År 2010  Totalt for alle 
næringer 

Jordbruk og 
skogbruk

Nærings‐ og 
drikkevareindustri 

Andel av 
alle 

næringer 

Akershus             181 984                    906             2 573   1,9 % 
Oslo             375 692                      16             3 016   0,8 % 
Totalt i landet         1 783 294              15 837           33 054   2,7 % 

 

   

Landbruket bidrar også med arbeidsplasser. I 2010 sysselsatte landbruket 3 400 personer i 

regionen. Næringsmiddelindustrien sysselsatte 8 400 personer, totalt 1,7 prosent av alle 

sysselsatte i regionen. En beregning gjort ved UMB2 i 2005 viste at landbruk og 

næringsmiddelindustri genererte 11 633 arbeidsplasser i fylket i 2005. Sysselsettingen i 

landbruk og næringsmiddelindustri er redusert med 63 personer fra 2005 til 2010, mens 

sysselsettingsandelen er den samme. Det indikerer at landbruk og næringsmiddelindustri i 

fylket fortsatt genererer om lag 11 000 arbeidsplasser i fylket. Det utgjør 4 prosent av alle 

sysselsatte i Akershus.  Det er ikke gjort noen tilsvarende beregning for Oslo, men 

nasjonalregnskapstall fordelt på fylker viser at næringsmiddelindustrien i Oslo er den største 

industriarbeidsplassen i fylket.  

Tabell 2.2  Sysselsatte personer (i 1000) i nasjonalregnskapstall fordelt på fylker. Kilde SSB 
tabell 09390: Fylkesfordelt nasjonalregnskap etter næring (F). 

År 2010  Totalt for alle 
næringer 

Jordbruk og 
skogbruk

Nærings‐ og 
drikkevareindustri 

Andel av 
alle 

næringer

Akershus                     255   2,9 3,5  2,5 %
Oslo                     456   0,5 4,9  1,2 %
Totalt i landet                 2 574   54,6 52,2  4,1 %

 

 

 

Et kart fra SSB viser omsetning i alt på jordbruksbedrifter i Norge etter kommune i 2010. 

Jordbruket i Norge hadde en total omsetning i 2010 på 39 488 millioner kroner i 2010, hvorav 

Oslo og Akershus stod for seks prosent (2 402 millioner kroner). Størst omsetning hadde 

jordbruket i Rogaland med 6 303 millioner kroner. Jordbruket i Oslo og Akershus hadde en 

omsetning per årsverk på 1 046 000 kroner i 2010.  

 

  

                                                 
2 Aanesland og Holm UMB (2005) 
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I Oslo og Akershus var det kornproduksjon som utgjorde størst andel av total omsetning av all 

jordbruksproduksjon i disse to fylkene i 2010, viser tall fra fylkesmannen i Vestfold.  

 



Kornkammer under press 
 11 

Figur 2.3  Omsetning i landbruket i Akershus 2012. ** Verdien av slakta lam er lagt inn i 
førstehåndsverdien for søyer og derfor ikke tatt med 

 
 

Det er liten forskjell på Oslo og Akershus når det gjelder fordeling av produksjoner målt i 

omsetningsverdi. 
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Figur 2.4  Omsetning i landbruket i Oslo og Akershus for 2012.       
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3 Utvikling over tid i landbruket i Oslo og 
Akershus 

Jordbruket i Oslo og Akershus danner grunnlag for mange arbeidsplasser, og bidrar med 

skatteinntekter og verdiskaping som grunnlag for velferdsutviklingen i landet. Jordbruket i 

Oslo og Akershus har hatt en produktivitetsutvikling som er større enn i andre næringer, målt 

i omsetning per sysselsatt, mens arealproduktiviteten målt i kilo per dekar viser en stagnasjon 

i utviklingen. Det at gardsbruk blir større, har altså ikke gitt økte avlinger.  

I 2010 var det 2 433 jordbruksbedrifter3 som til sammen sysselsatte 3 400 personer i 

jordbruk og skogbruk i regionen. Oslo og Akershus hadde 7 930 landbrukseiendommer, 

hvorav 5 810 hadde bosetting. Trenden i landbruket er færre og større gardsbruk. Det gjelder 

også for denne regionen. I 2000 hadde et gardsbruk i Oslo og Akershus i gjennomsnitt 239 

dekar, mens det tolv år senere hadde økt med 41 prosent til 336 dekar per gardsbruk. Her er 

det ikke skilt på hva som leies og hva som eies. Det er kun i forhold til hva det er søkt om 

produksjonstilskudd til.  

                                                 
3 En bedrift er definert i Brønnøysundregistrene og i SSB som en lokalt avgrenset enhet som hovedsakelig driver 
virksomhet innen en bestemt næringsgruppe 
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Figur 3.1  Antall jordbruksbedrifter og antall dekar per bruk i Oslo og Akershus 2012. 
Kilde: SSB tabell 03312 antall jordbruksbedrifter, og 04500 jordbruksareal per 
bedrift.  
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Figur 3.2  Antall søkere om produksjonstilskudd 31. juli hvert år. Kilde: SLF 

 
 

Oslo og Akershus har en noe mindre reduksjon i antall søkere om produksjonstilskudd i 

landbruket i prosent enn resten av landet (henholdsvis en reduksjon på 27 prosent og 32 

prosent).  
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4  De enkelte produksjoner i Oslo og Akershus 

Korn utgjør størstedelen av jordbruket i Oslo og Akershus 

Oslo og Akershus er landets kornkammer, og utviklingen av kornarealet i denne regionen har 

stor betydning for muligheten for et høyt beredskapsnivå hva matsikkerhet angår. Korn 

utgjorde 79 prosent av jordbruksarealet i regionen i 2012, og 87 prosent av produksjonen målt 

i tonn.  

 Bruken av jordbruksareal i Oslo og Akershus er et resultat av kanaliseringspolitikken 

(geografisk arbeidsdeling) som ble innført mellom 1947 og 1970, samt mekaniseringen og 

spesialiseringen både geografisk og av produksjoner, i jordbruk og skogbruk i Norge.   

 

Figur 4.1  Areal etter bruk i Oslo og Akershus 2012. Kilde: SLF 2012 
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Figur 4.2  Jordbruksproduksjoner i Oslo og Akershus målt i produsert mengde 2011. 
Kilde: slf.dep.no og TINE SA. 

 

 

I Oslo og Akershus har antall bruk gått ned, mens antall dekar per bruk har økt fra 2000 til 
2012. Dersom vi ser på perioden 2001 til 2011, har produsert mengde korn i tonn falt med 13 
prosent, levert mengde melk i tonn falt med 11 prosent, mens levert tonn kjøtt har økt med 5 
prosent i samme periode. Økningen i levert mengde kjøtt til folkemat skyldes økning i 
produksjon av fjørfekjøtt på 39 prosent fra 2001 til 2011. Produsert mengde storfekjøtt har 
gått ned med 14 prosent i samme periode.  

 

 

4.1 Arealbruken 

 

Norges arealer er en av de viktigste ressursene vi har, men en ressurs som er lite påaktet i det 

politiske landskapet.  
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Figur 4.3  Utviklingen av antall dekar jordbruksareal i Norge og i Oslo og Akershus målt i 
dekar. Kilde: SSB 04414: Jordbruksareal per 31. juli, etter bruken (dekar) (F) 

 

 

Antall dekar jordbruksareal går ned både i Oslo og Akershus og i Norge. Nedgangen i 
jordbruksareal i Oslo og Akershus er på linje med total nedgang av areal i Norge på 2000-
tallet. I 2000 var det 800 066 dekar jordbruksareal i Oslo og Akershus, mens det i 2012 var 
772 922 dekar, en nedgang på 27 144 dekar.  
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Figur 4.4  Arealbruk i Oslo og Akershus i 2012 målt i kvadratkilometer. SSB04860: Areal 
og befolkning i tettsteder (F) og tabell 04414: Jordbruksareal per 31. juli, etter 
bruken (dekar) (F) 

 
 

Tettstedsutvikling betyr mye for tilgang på areal i regionen. Utviklingen i omdisponering av 
jordbruksjord har variert fra år til år, med størst omdisponering i 2007. Det er også slik at 
omdisponering av jordbruksareal var større i Oslo og Akershus enn i landet for øvrig det året.  

Tabell 4.1 Omdisponering av jordbruksareal på kommunenivå fra 2005 til 2012. Kilde: 
SSB tabell 06194 Omdisponering av dyrka jord (K). 

ÅR  Akershus og Oslo Norge Andel av totalen

2005               1 941             17 963  11 %
2006                   960             14 137  7 %
2007               2 848             15 442  18 %
2008                   780             16 442  5 %
2009               1 053             15 164  7 %
2010                   681             12 907  5 %
2011                   878             10 985  8 %
2012                   820             11 639  7 %

 

Det er infrastruktur og boligbygging som la størst beslag på dyrka jord i 2012 i Norge.  Med 
en befolkningsvekst som forventes å bli på 6 millioner mennesker i 2020, vil behovet for areal 
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til boligbygging og infrastruktur øke. Befolkningsveksten er størst i Oslo og Akershus, og 
utfordringen for jordbruksarealet vil derfor øke framover. I andre regioner er utfordringen at 
jordbruksareal ikke lenger tas i bruk til høsting av grovfôr og som beiteressurs, mens det i 
Oslo og Akerhsus er en stor utfordring at landets kornkammer må avse areal til andre formål. 
I tillegg gror arealet igjen på grunn av manglende skjøtsel. Det er færre dyr på beite, og små 
arealer, som det er vanskelig å høste maskinelt, går ut av bruk også i Oslo og Akershus.   

Figur 4.5  Omdisponering av jordbruksareal fordelt på formål i Norge 2012. Kilde: SSB 
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4.2 Økologisk produksjon 

Oslo er et lite jordbruksfylke, men stort på økologisk produksjon. Akershus er et stort 

kornfylke, men lite i økologisk sammenheng. Kun 4,4 prosent av dyrka jord er økologisk i 

fylket. Det er 15 prosent av melkekyrne og 8,5 prosent av ammekyrne som inngår i økologisk 

produksjon.  

 

Tabell 4.2 Oversikt over økologisk jordbruksareal i Norge i 2012.  

Fylke  Økologisk 
areal 

Karensareal Økologiske 
mjølkekyr 

Økologiske 
ammekyr 

Andel økologisk

  
Dyrka 
jord  Mjølkekyr Ammekyr

01 ØSTFOLD  45695  5074 1031 401 6,3 %  19,9 % 16,8 %

02 AKERSHUS  33956  2986 669 248 4,4 %  15,1 % 8,5 %

03 OSLO  1313  123 63 19 16,0 %  91,3 % 73,1 %

04 HEDMARK  46502  4167 1331 229 4,5 %  9,5 % 2,6 %

05 OPPLAND  28599  3288 291 241 2,8 %  1,0 % 2,3 %

06 BUSKERUD  42820  3332 261 632 8,4 %  5,4 % 13,8 %

07 VESTFOLD  25426  2996 537 386 6,2 %  21,1 % 13,8 %

08 TELEMARK  16278  1982 188 252 6,7 %  8,8 % 10,0 %

09 AUST‐AGDER  5195  301 90 5 4,7 %  4,7 % 0,3 %

10 VEST‐AGDER  8679  755 239 81 4,8 %  4,5 % 3,1 %

11 ROGALAND  7005  209 186 90 0,7 %  0,4 % 1,1 %

12 HORDALAND  9616  311 96 90 2,4 %  0,9 % 3,2 %

14 SOGN OG FJORDANE 15827  1176 79 57 3,7 %  0,5 % 3,0 %

15 MØRE OG ROMSDAL 20586  1183 346 131 3,8 %  1,6 % 3,6 %

16 SØR‐TRØNDELAG  60098  6631 1455 406 8,1 %  6,3 % 9,6 %

17 NORD‐TRØNDELAG  69177  8960 1854 454 8,0 %  6,8 % 6,3 %

18 NORDLAND  28013  4521 173 268 5,0 %  1,1 % 4,9 %

19 TROMS  6112  1034 63 27 2,6 %  1,3 % 3,0 %

20 FINNMARK  800  110 0 0 0,8 %  0,0 % 0,0 %

Norge  471697  49139 8952 4017 4,8 %  3,8 % 5,5 %
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Figur 4.6 Andel økologisk produksjon i Akershus i 2012.  

 
 

Figur 4.7 Andel økologisk produksjon i Oslo.  
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Eidsvoll er den kommunen i Akershus som har størst økologisk jordbruksareal, tett fulgt av 

Sørum, Aurskog-Høland og Nes.  

Figur 4.8  Økologisk areal fordelt på kommuner i Akershus i 2012.  
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4.3 Kornproduksjon 

Figur 4.9  Kornavling i Oslo, Akershus og Norge. Kilde: SSB 04609 Kornavling i tonn (F). 

 

Figur 4.9 viser utviklingen i kornavling målt i tusen tonn for Akershus og Oslo (høyre akse) 

og Norge (venstre akse). Det er en nedadgående trend i kornavlingen fra 2000 til 2012 i hele 

landet, også i Oslo og Akershus.  

 I de siste par tiårene har den omtrentlige arealandelen for artene vært slik (Bioforsk 2013): 

50 prosent bygg, 25 prosent havre og 25 prosent hvete, samt et begrenset areal med rug. 

Fordelingen mellom artene varierer fra år til år av ulike årsaker, og det er også mer langvarige 

og kortvarige trender. Eksempel på slike er en jevnt økende hvetedyrking over en 30- 

årsperiode fra begynnelsen av 1970-tallet. Videre har havrearealet vært nedadgående i de 

seinere årene, hovedsakelig på grunn av utfordringer knyttet til mykotoksiner.  

 I Oslo og Akershus fordeler artene seg i 2011 noe annerledes enn gjennomsnittet for landet 

ved at 80 000 tonn av produksjonen var bygg, 72 000 tonn av produksjonen var havre, og 

54 000 tonn var hvete.  
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Figur 4.10  Produsert korn fordelt på kornslag i 2011. Kilde: SSB 04609 kornavling,  
  1000 tonn (F) og Norske Felleskjøp. 

 

 

Figur 4.11  Avling per dekar (kg) for hvete. Kilde: SSB; tabell 4610 avling per dekar (F) 
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skriver også Bioforsk i en rapport om tiltak for å forbedre avlingsutviklingen i norsk 
kornproduksjon. De skriver at den sterke utviklingen i avlingsframgang fram til 1985 skyldes 
datidens høye kornpriser og den gode økonomien i kornproduksjonen. Videre skriver de at 
framgangen skyldes sortsmateriale, dyrkingsteknikk og maskiner/utstyr i korndyrkingen. 
Bioforsk skriver at skal kornavlingene øke i takt med befolkningsveksten, må både 
kornarealet og avling per dekar økes. Dersom dette skal bli en realitet, må økonomien i 
kornproduksjonen bli vesentlig bedre, slik den var det på 1980-tallet.  

 

 

 

4.4 Husdyrproduksjoner 

Figurene under viser endring i husdyrproduksjoner i Oslo og i Akershus fra 2000 til 2012. 

Akershus, som er det største og viktigste jordbruksfylket i regionen, viser at antall foretak, 

uansett hvilke husdyrslag, har en nedgang. Antall  foretak med purker og slaktegris er halvert 

i perioden. Det samme gjelder antall foretak med melkeku. Det er kun ammekyr og kalkun 

som viser økning i antall dyr.  

Figur 4.12 Endring i husdyrproduksjoner i Akershus fra 2000 til 2012.  
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Det er størst endring i antall ammekyr i Oslo, med en økning på om lag 350 prosent i 

perioden. Antall foretak med ammekyr har også økt, men det er antall foretak med purker som 

har økt mest, med en dobling i perioden. Antall foretak med melkyr er uendret. 

 

Figur 4.13 Endring i husdyrproduksjoner i Oslo fra 2000 til 2012.  
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4.4.1 Melk 

Oslo og Akershus produserer om lag to prosent av all melk som produseres i Norge, og har 

hatt samme nedgang i melkeproduksjonen som resten av landet.  

 

Figur 4.14 Melkeproduksjon i tonn i Oslo og Akershus samt for hele landet. Kilde: TINE  
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Figur 4.15  Antall melkekyr per bruk og antall tonn melk levert i Oslo og Akershus. Kilde: 
SSB 

 

Gjennomsnittlig melkebruk er større i Oslo og Akershus enn i resten av landet. Selv om 
bruksstørrelsen har økt i regionen, har antall tonn levert melk gått ned med 11 prosent i 
perioden 2001–2011. Antall kyr i regionen er redusert med 23 prosent i perioden. 
Råvaretilgangen av melk blir ikke bedre av at det blir færre og større melkebruk.  
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4.4.2 Kjøtt 

Figur 4.16  Kjøttproduksjon Akershus og Oslo i tonn. Kilde: SSB, tabell 04181 

 
 

Foretak med kalkuner reduseres, men antallet kalkuner øker. Det kan se ut som at det skjer en 

vridning i markedet fra kylling til kalkun, og at kalkunbøndene blir færre, men får flere 

kalkuner. Gjennomsnittsbesetingen har økt fra cirka 3100 til cirka 8000 kalkuner per 

gardsbruk. Antallet kalkuner øker mer i Akershus enn i resten av landet. Det er få enheter med 

kalkun, men de få har økt besetningen. I Akershus var det i 2010 11 gardsbruk med kalkun 

som hadde til sammen 31 538 kalkuner, ender og gjess. I 2012 var det 10 gardsbruk som 

hadde til sammen 72 512 ender, kalkuner og gjess. 

 
Endring i antall foretak og dyr i 02 AKERSHUS fra 2000 til 2012 

Antall dyr  Antall foretak 

Ender, kalkuner og gjess 131 % –9 %
Slaktekyllinger  –5 % –28 %
Verpehøner  –29 % –51 %
Slaktegris  –11 % –63 %
Purker  –15 % –66 %

Slakta lam       
Søyer  7 % –13 %
Mjølkegeiter  16 % 0 %
Ammekyr  12 % –39 %
Mjølkekyr  –26 % –52 %
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Endring i antall foretak og dyr i Norge fra 2000 til 2012 

Antall dyr  Antall foretak 

Ender, kalkuner og gjess 93 % –46 % 
Slaktekyllinger  89 % 16 % 
Verpehøner  22 % –51 % 
Slaktegris  22 % –47 % 
Purker  –9 % –57 % 
Slakta lam       
Søyer  –11 % –35 % 
Mjølkegeiter  –30 % –50 % 
Ammekyr  65 % –16 % 
Mjølkekyr  –22 % –52 % 
 

Figur 4.17  Kjøttproduksjon godkjent som folkemat fordelt på dyreslag i 2012 (i tonn). 
Kilde: SSB. tabell 03551 

 

Antall tonn fjørfeslakt til folkemat øker i Oslo og Akershus på bekostning av storfeslakt og 
svin. Kjøttproduksjon utgjør kun 2 prosent av total matproduksjon i Oslo og Akershus, og 3,5 
prosent av total kjøttproduksjon i Norge. Trenden er den samme andre steder i landet; 
kjøttproduksjon av storfe taper terreng i forhold til produksjon av fjørfekjøtt og svinekjøtt.  
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5 Hovedtall for jordbruket i kommunene 

Det er 22 kommuner i Akershus, og alle har aktive gardsbruk. Oppegård har færrest aktive 

bruk, mens Nes i Akershus har flest aktive gardsbruk. Nes er også største kornkommune i 

Akershus. Jordbruksareal i tabell 5.1 er alt jordbruksareal, mens i figur 1.1 er det fulldyrka 

jordbruksareal, som utgjør en differanse på cirka 27 500 dekar.  

Tabell 5.1  Arealbruk per kommune i Akershus og Oslo i 2012. Kilde: slf.dep.no  

Kommune  Jordbruksareal 
(dekar) 

Antall bruk Areal/ søker 
(dekar) 

Grovfôrareal 
(dekar) 

Korn
(dekar) 

Vestby             36 559                      90  406                         2 841             33 457 
Ski             36 144                      87  415                         1 980             33 559 
Ås             40 018                      86  465                         5 230             33 707 
Frogn             11 797                      41  288                            702             10 267 
Nesodden               5 328                      17  313                         1 763               3 501 
Oppegård                   950                        3  317                            393                   557 
Bærum             13 564                      38  357                         5 393               7 923 
Asker               7 558                      37  204                         5 175               2 196 
Aurskog‐
Høland 

           94 140                    291  324                       13 296             79 532 

Sørum             72 710                    207  351                       13 701             57 895 
Fet             26 288                      68  387                         6 177             19 790 
Rælingen               5 991                      22  272                         4 082               1 906 
Enebakk             27 399                      89  308                         7 348             19 651 
Lørenskog               5 229                      21  249                         1 823               3 367 
Skedsmo             18 890                      41  461                         4 024             14 774 
Nittedal             15 650                      49  319                         4 212             11 436 
Gjerdrum             24 610                      74  333                         5 397             19 140 
Ullensaker             85 180                    225  379                         9 654             73 814 
Nes (Ak.)           130 786                    355  368                       13 843           113 538 
Eidsvoll             50 932                    176  289                       22 619             25 243 
Nannestad             47 916                    149  322                       13 343             33 951 
Hurdal               7 098                      57  125                         5 896               1 160 
     
Oslo 
kommune 

             8 185                      26  315                         4 398               3 757 

Akershus           764 737                2 223              7 252                     148 892           600 364 
Totalt OA           772 922                2 249              7 567                     153 290           604 121 
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Figur 5.1  Dyrka jord i drift, kornareal og grovfôrareal fordelt på kommunene i Akershus 
og Oslo i 2012. Kilde: Statens landbruksforvaltning.  

 
 

Dyrka areal fordelt på kommunene i Akershus og Oslo i 2012 viser at Nes er den største 

jordbrukskommunen i fylkene. Nes i Akershus er den kommunen som har mest 

jordbruksareal i drift, og som har mest kornareal, mens det er Eidsvold som har mest 

grovfôrproduksjon av alle kommunene i fylkene. Selv om det er Eidsvoll som har mest areal 

til grovfôr, er det like mange melkekyr i Nannestad som i Eidsvoll, og det er flere ammekyr i 

Nes enn i Eidsvoll.  
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Figur 5.2 Antall melkekyr per kommune i Akershus i 2012 
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Figur 5.3 Antall ammekyr fordelt på kommuner i Akershus i 2012. 
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6 Prognoser for produksjon 

Prognosen for kornproduksjon i Oslo og Akershus har en klar negativ trend. Dersom det ikke 
skjer vesentlige endringer, i både økonomiske og agronomiske rammevilkår for 
kornproduksjon i regionen, vil målsettingen Stortinget har vedtatt om økt matproduksjon i de 
neste ti årene, ikke nås. Det er både behov for klimatilpassede kornsorter, maskinpark og 
økonomiske virkemidler som gjør det attraktivt å dyrke korn. I tillegg er det behov for bedre 
samhandling mellom praktisk dyrking og forskning og utvikling i sektoren. Dette kommer 
fram både fra rapport fra Bioforsk og fra den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen for økt 
kornproduksjon i Norge som la fram sin innstilling i februar 2013.  

Figur 6.1  Prognose for utvikling av kornproduksjon i Oslo og Akershus basert på minste 
kvadraters metode (kg per dekar).(AgriAnalyse AS). 

 

 

Prognose for kjøttproduksjon 

Produksjon av svine- og fjørfekjøtt i Oslo og Akershus varierer fra år til år, men produksjonen 
vil øke framover hvis det ikke skjer vesentlige endringer i rammebetingelsene for denne 
produksjonen.  
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Figur 6.2  Prognose for levert kjøtt av svin og fjørfe (i tonn) til folkemat fra Oslo og 
Akershus basert på minste kvadraters metode (AgriAnalyse AS). 
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Figur 6.3  Prognose for levert kjøtt av storfekjøtt (i tonn) til folkemat fra Oslo og Akershus 
basert på minste kvadraters metode (AgriAnalyse AS). 

 

 

Lineær framskrivning av produksjon av storfe viser en nedadgående trend. Selv om antallet 
ammekyr øker i fylkene, er det ikke nok til å kompensere for reduksjonen i antall melkekyr til 
slakt.  
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Prognose for melkeproduksjon 

Figur 6.4  Prognose for levert melk i Oslo og Akershus basert på minste kvadraters metode 
(AgriAnalyse AS) 
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7 Næringsmiddelindustri 

I norsk næringsmiddelindustri finner man både store og små eiere, fra børsnoterte selskaper, 

store og små samvirkeforetak, til små enmannsforetak med produksjon hjemme på garden 

(Bondelaget mfl.,2013). Matindustrien kan  deles opp i ulike bransjer basert på råvarer og 

produkter (Nåvik Hval, J.,& Rålm, 2012): 

 Kjøttbransjen 

 Fiskevarebransjen 

 Frukt- og grøntbransjen (inkl. konservesindustrien og potetindustrien) 

 Olje- og fettbransjen 

 Meieribransjen (inkl. iskrem) 

 Kornvarebransjen 

 Dyrefôrbransjen 

 Bransjen for andre næringsmidler (inkl. sjokolade- og sukkervarebransjen, 

bakervarebransjen og bransjen for næringsmidler ellers) 

 Drikkevarebransjen 

Alle disse bransjene er representert i Akershus’ og Oslos næringsmiddelindustri. E 

I eierstrukturen kan det skilles mellom aksjeselskaper og samvirkeorganisasjoner. 

Aksjeselskaper preger fiskevarebransjen, drikkevarebransjen og sjokolade- og 

sukkervarebransjen, mens samvirkene preger kjøtt-, meieri- og kornbransjen. Av den totale 

produksjonsverdien i norsk landbasert matindustri består rundt 44 prosent av 

samvirkebedrifter (Nåvik Hval, J. & Rålm, 2012).  

I 2012 stod industrien i Norge for 8 prosent av bruttoprodukt for alle næringer. 

Næringsmiddelindustrien stod for 1,4 prosent av bruttoprodukt for alle næringer, og 18 

prosent av bruttoprodukt for industrien i Norge, fisk og sjømat inkludert (SSB, 2013e).  

Fylkesvis er de nyeste tallene for 2010, og da var andelen for næringsmiddelindustri i 

Akershus på 1,4 prosent, mens den i Oslo var 0,8 prosent av bruttoproduktet for alle næringer. 

Industrien stod for henholdsvis 6 og 3 prosent av totalt bruttoprodukt i Akershus og Oslo. 

Næringsmiddelindustrien stod for 22 og 27 prosent av industriens bruttoprodukt i Akershus 

og Oslo (SSB, 2013b).  

I 2011 var det 2,5 millioner sysselsatte i landet, og om lag 9 prosent av disse var sysselsatt 

i industrien (SSB, 2013c). Næringsmiddelindustrien sysselsatte 49 250 personer i 2011, og 18 

prosent av disse jobbet med bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr (SSB, 2013d).  

I Akershus og Oslo finner vi til sammen 16 prosent av alle bedrifter i industrien i Norge, 

og 13 prosent av bedriftene i den landbaserte næringsmiddelindustrien (SSB, 2013a). I begge 

fylkene er det produksjon av bakeri- og pastavarer som utgjør bransjen med størst antall 
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bedrifter (Tabell 7.1). I Akershus finner man imidlertid flest sysselsatte i drikkevarebransjen 

og i Oslo er det flest sysselsatte i produksjon av meierivarer og iskrem. 

Tabell 7.1 Antall bedrifter og sysselsatte i næringsmiddelindustri etter næringsgruppering, 
Akershus og Oslo 2011.  Kilde: SSB Tabell 09016 

 Akershus Oslo 

 Bedrifter Sysselsatte Bedrifter Sysselsatte
10.1 Produksjon, bearbeiding og 
konservering av kjøtt og kjøttvarer 

14 521 17 497

10.2 Bearbeiding og konservering av fisk, 
skalldyr og bløtdyr 

1 1 10 46

10.3 Bearbeiding og konservering av frukt og 
grønnsaker 

6 66 6 154

10.4 Produksjon av vegetabilske og 
animalske oljer og fettstoffer 

3 4 7 75

10.5 Produksjon av meierivarer og iskrem 5 375 6 1438
10.6 Produksjon av kornvarer, stivelse og 
stivelsesprodukter 

3 106 1 79

10.7 Produksjon av bakeri- og pastavarer 41 406 69 1194
10.8 Produksjon av andre næringsmidler 17 131 30 942
10.9 Produksjon av fôrvarer 5 54 3 44
11.0 Produksjon av drikkevarer 6 1536 12 433
12.0 Produksjon av tobakksvarer : : : :
Totalt  101 3200 161 4902

 

Både i Akershus og Oslo utgjør næringsmiddelindustrien den største industrigrenen målt i 

antall sysselsatte. Av de 14 218 ansatte innenfor industri i Akershus og 14 269 i Oslo er 

henholdsvis 3 200 og 4 902 sysselsatt i næringsmiddelindustrien, det vil si 16,5 prosent av 

alle sysselsatte i næringen i landet (SSB, 2013a). Akershus og Oslo er sammen med Østfold 

de eneste fylkene der det er flere sysselsatt i næringsmiddelindustrien enn i jordbruket. 
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Tabell 7.2  Sysselsetting fordelt på industri i Oslo og Akershus i 2010. Kilde: SSB tabell 
09390 Nasjonalregnskap etter næring (F). 

 

 

I Oslo er langt flere sysselsatte i næringsmiddelindustrien etter arbeidssted enn etter bosted, 

og i Akershus er det omvendt (Tabell 7.3). Det vil si at mange av de som jobber i Oslo, bor 

utenfor Oslo, og mange bor i Akershus. Noen av kommunene i Akershus har imidlertid også 

flere sysselsatte i næringen enn de som jobber i næringen i kommunen. Dette gjelder 

kommunene Oppegård, Lørenskog og Nittedal, som alle grenser til Oslo.  
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Tabell 7.3 Antall sysselsatte etter bosted og arbeidssted i næringsmiddelindustri og industri 
i kommuner i Akershus og Oslo, 2012. Kilde: SSB Tabell 08536 

 Nærings-, drikke- og 
tobakkvareindustri 

Industri 

 Sysselsatte 
personer etter 

bosted 

Sysselsatte personer 
etter arbeidssted

Sysselsatte 
personer etter 

bosted

Sysselsatte personer 
etter arbeidssted

Vestby 54 6 336 238
Ski 133 124 642 707
Ås 109 78 380 230
Frogn 59 8 302 78
Nesodden 35 2 242 74
Oppegård 133 293 491 434
Bærum 368 146 2318 2920
Asker 174 83 1458 2245
Aurskog-
Høland 

117 67 716 514

Sørum 102 8 478 308
Fet 55 0 368 376
Rælingen 128 0 478 111
Enebakk 52 13 253 40
Lørenskog 281 858 870 1147
Skedsmo 350 153 1346 1124
Nittedal 226 995 655 1301
Gjerdrum 45 25 155 83
Ullensaker 222 190 803 996
Nes (Ak.) 185 63 631 283
Eidsvoll 256 197 708 576
Nannestad 59 4 248 22
Hurdal 8 0 68 28
Oslo 3349 4933 11302 15281
Akershus 
totalt 

2331 1684 13946 13835

 

Bedrifter både i industri generelt og næringsmiddelindustrien er godt spredt utover i 

kommunene i Akershus og i Oslo, selv om noen kommuner stikker seg ut. I Akershus har 

Bærum kommune flest bedrifter både innenfor næringsmiddelindustri og industri generelt. 
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Tabell 7.4 Antall bedrifter per kommune i industri og næringsmiddelindustri i 2013. Kilde: 
SSB, tabell 07091. 

 Nærings-, drikke- og tobakksindustri Industri totalt

Vestby 5 67
Ski 3 76
Ås 4 69
Frogn 3 59
Nesodden 4 57
Oppegård 6 51
Bærum 26 295
Asker 10 176
Aurskog-Høland 6 83
Sørum 6 54
Fet 0 47
Rælingen 0 41
Enebakk 1 22
Lørenskog 5 73
Skedsmo 12 132
Nittedal 10 71
Gjerdrum 2 18
Ullensaker 7 83
Nes (Ak.) 12 72
Eidsvoll 9 65
Nannestad 1 24
Hurdal 0 5
Oslo kommune 197 1601

 

Blant de største bedriftene innenfor næringsmiddelindustri i Oslo og Akershus finner vi flere 

av de store samvirkene; Felleskjøpet Agri, Nortura og Tine (Tabell 7.5 og Tabell 7.6). Tallene 

for sysselsetting er imidlertid misvisende for de aller største bedriftene som har hovedkontor i 

Oslo eller Akershus, men produksjonssteder andre steder i landet. Antall sysselsatte som vises 

i tabellen, er totalt i landet og ikke bare i Oslo eller Akershus. Nortura har for eksempel 

hovedkontor i Oslo, men ingen produksjonssteder. Inkludert heleide datterselskap har Nortura 

36 produksjonssteder spredt rundt i 13 fylker. Tine derimot har både hovedkontor og sitt 

største konsummelkanlegg i Oslo, med 328 ansatte, i tillegg til meierier spredt rundt i landet. 
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Tabell 7.5 Oversikt over de største bedriftene i næringsmiddelindustrien når det gjelder 
antall ansatte. Akershus, 2011. Kilde: Brønnøysundregistrene (Brreg) 2013. 

Navn                                 Næringskode Beskrivelse til næringskode  Kommune  Antall 
ansatte

Felleskjøpet Agri SA          10.910   Produksjon av fôrvarer til 
husdyrhold   

Ullensaker   1586 

Stabburet AS                       10.130 
 

10.390 
 
 

10.720   

Produksjon av kjøtt- og 
fjørfevarer 

Bearbeiding og konservering av 
frukt og grønnsaker ellers 

Produksjon av kavringer, kjeks 
og konserverte konditorvarer   

Oppegård   1017 

Coca-Cola Enterprises 
Norge AS                             

11.070   Produksjon av mineralvann, 
leskedrikker og annet vann på 

flaske   

Lørenskog   769 

Diplom-Is AS                       10.520 
10.820   

Produksjon av iskrem 
Produksjon av kakao, sjokolade 

og sukkervarer   

Nittedal   527 

Findus Norge AS                 10.202 
 
 

10.390   

Frysing av fisk, fiskefileter, 
skalldyr og bløtdyr 

Bearbeiding og konservering av 
frukt og grønnsaker ellers   

Asker   332 

Blender AS                          10.710   Produksjon av brød og ferske 
konditorvarer   

Bærum   281 

Synnøve Finden AS            10.510   Produksjon av meierivarer   Oppegård   248 
Furuseth AS                        10.110   Bearbeiding og konservering av 

kjøtt   
Ullensaker   160 

Idun Industri AS                10.420 
 
 

10.610 
10.820   

  

Produksjon av margarin og 
lignende spiselige fettstoffer 

Produksjon av kornvarer 
Produksjon av kakao, sjokolade 

og sukkervarer   

Skedsmo   149 

Lantmännen Unibake 
Norway AS                          

10.710   Produksjon av brød og ferske 
konditorvarer   

Ski 
   

129 

Finsbråten AS                     10.130   Produksjon av kjøtt- og 
fjørfevarer   

Eidsvoll   121 

Arcus AS                             11.010   Destillering, rektifisering og 
blanding av sprit   

Nittedal   121 

BASF AS                             10.411   Produksjon av rå fiskeoljer og 
fett   

Asker   98 

AS Pals                                 10.820   Produksjon av kakao, sjokolade 
og sukkervarer   

Asker   98 

Smedstuen Gård AS           10.130   Produksjon av kjøtt- og 
fjørfevarer   

Eidsvoll   46 

Arcus-Gruppen AS             11.010   Destillering, rektifisering og 
blanding av sprit   

Nittedal   38 

Bakermester Nikolaisen 
AS                                         

10.710   Produksjon av brød og ferske 
konditorvarer   

Nes   35 

Foodman AS                       10.390   Bearbeiding og konservering av 
frukt og grønnsaker ellers   

Aurskog-
Høland   

34 

Nobel Catering & 
Conditori AS                       

10.710   Produksjon av brød og ferske 
konditorvarer   

Bærum   28 

Asker produkt AS              10.890   Produksjon av næringsmidler 
ikke nevnt annet sted   

Asker   26 

Baker Trygve Thorsen 
AS                                         

10.710   Produksjon av brød og ferske 
konditorvarer   

Skedsmo   25 

Westend Bakerier AS         10.720   Produksjon av kavringer, kjeks 
og konserverte konditorvarer   

Bærum   25 
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Tabell 7.6 Oversikt over de største bedriftene i næringsmiddelindustrien når det gjelder 
antall ansatte. Oslo, 2011. Kilde: Brønnøysundregistrene (Brreg) 2013. 

Navn                                    Næringsk
ode

Beskrivelse til næringskode  Antall 
ansatte

Nortura SA                             10.110 
10.130   

Bearbeiding og konservering av kjøtt 
Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer   

6238 

Tine SA                                    10.510   Produksjon av meierivarer   4674 
Ringnes AS                              11.050 

11.070   
Produksjon av øl 

Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet 
vann på flaske   

1266 

Bakers AS                               10.710   Produksjon av brød og ferske konditorvarer   799 
Mills DA                                  10.420 

 
10.890   

Produksjon av margarin og lignende spiselige 
fettstoffer 

Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet 
sted   

445 

W B Samson AS                     10.710   Produksjon av brød og ferske konditorvarer   237 
Orkla ASA                              10.710   Produksjon av brød og ferske konditorvarer   162 
Mondelez Norge 
Production AS                        

10.820   Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer   161 

Sætre AS                                 10.720   Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte 
konditorvarer   

149 

Axellus AS                               10.411   Produksjon av rå fiskeoljer og fett   123 
Orkla Shared Services AS     10.710   Produksjon av brød og ferske konditorvarer   106 
Åpent Bakeri AS                    10.710   Produksjon av brød og ferske konditorvarer   105 
Karl P Nordby                        10.710   Produksjon av brød og ferske konditorvarer   102 
Lille Asia Catering AS          10.890   Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet 

sted   
90 

KiMs Norge AS                      10.310   Bearbeiding og konservering av poteter   86 
Fatland Oslo AS                     10.110   Bearbeiding og konservering av kjøtt   64 
Baker Hansen AS                  10.710   Produksjon av brød og ferske konditorvarer   59 
Cermaq ASA                           10.910   Produksjon av fôrvarer til husdyrhold   55 
Krone Kjøttprodukter AS     10.130   Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer   53 
H A Brun AS                           10.710   Produksjon av brød og ferske konditorvarer   52 
Nærbakst Øst AS                    10.710   Produksjon av brød og ferske konditorvarer   51 
Solberg & Hansen AS            10.830   Bearbeiding av te og kaffe   47 
Joh. Johannson Kaffe AS      10.830   Bearbeiding av te og kaffe   46 
Pascal Drift AS                       10.710   Produksjon av brød og ferske konditorvarer   37 
Urtehaven AS                         10.850   Produksjon av ferdigmat   36 
Alf Strøm-Larsen AS             10.130   Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer   35 
Godt Brød 2 AS                      10.710   Produksjon av brød og ferske konditorvarer   32 
Coop Norge Industri AS        10.320   Produksjon av juice av frukt og grønnsaker   28 
Godt Brød Grunerløkka 
AS                                            

10.710   Produksjon av brød og ferske konditorvarer   28 

Gunnar Ruud Catering AS   10.130   Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer   27 
Godt Brød AS                         10.710   Produksjon av brød og ferske konditorvarer   27 
Åkeberg Skoglunn 
Pølsemakeri AS                      

10.130   Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer   26 

Alna Margarinfabrikk AS     10.420   Produksjon av margarin og lignende spiselige 
fettstoffer   

26 

Kaffebakeriet AS                    10.710   Produksjon av brød og ferske konditorvarer   26 

 

Rapporten «Er vi for rike for Vestlandsjordbruket?» fra AgriAnalyse viser at det er 

sammenhenger mellom det høye kostnadsnivået og mellom råvaregrunnlaget og 

industriaktivitet. Tollvernet, blant annet, sikrer avsetning og pris både for bonden og 
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matindustrien som speiler et høyt norsk kostnadsnivå sammenlignet med omverdenen. Norsk 

næringsmiddelindustri er i stor grad basert på innsatsfaktorer fra norsk råvareproduksjon. 

Uten tilgang på en vesentlig dekning av innsatsfaktorene fra norsk råvareproduksjon er det 

liten grunn til å regne med at norsk matindustri vil bestå slik som i dag (Smedshaug mfl., 

2013).  

Rapporten viser videre til at lønnskostnadene i næringsmiddelindustrien utgjorde 62 

prosent av bearbeidingsverdien i matindustrien. Det er likt som for næringsmiddelindustrien i 

Danmark, men lønnskostnadene i Norge ligger 10–12 prosent over lønnskostnadene i 

Danmark (Hillestad & Smedshaug, 2013). Det er lite sannsynlig at industrien vil importere 

billige råvarer for å foredle dem dyrt i Norge. Da vil det heller lønne seg å importere 

ferdigvarer (Smedshaug mfl., 2013).  

Næringsmiddelindustrien er en viktig arbeidsgiver i Akershus og Oslo, og den blir bare 

mer og mer viktig. Mens antall sysselsatte i industrien utenom næringsmiddelindustrien har 

gått ned med 13 prosent siden 1999, har sysselsatte i næringsmiddelindustrien holdt seg 

jevnere, med en nedgang på kun 5 prosent i samme periode (Figur 7.1). Å bevare 

jordbruksproduksjon i Akershus og Oslo, og i hele landet, er viktig for å bevare både 

matproduksjon og sysselsetting.  

Figur 7.1 Utvikling i antall sysselsatte i industri (eksklusiv næringsmiddelindustri) og 
næringsmiddelindustri i Akershus og Oslo. Kilde: SSB Tabell 09016 (2007–
2011) og 03328(1999–2006) 
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8 Investeringer i jordbruket 

Den siste landbruksmeldingen varslet både et produksjonsløft i norsk jordbruk og et 

investeringsløft for norske gardsbruk. Et konkret virkemiddel for å snu produksjonstrendene 

med synkende produksjon målt mot etterspørselen i markedet og befolkningsveksten er økte 

investeringer og oppgradering av produksjonsapparatet.  

Rapporten «Investeringer som virkemiddel» fra AgriAnalyse (2013) peker på økte 

investeringer og bedre offentlige støtteordninger for investeringer for å øke investeringsraten i 

primærleddet som et konkret virkemiddel for å snu de negative trendene med stagnasjon og 

fall i kjerneproduksjonene her til lands. Foruten å bidra til å øke produksjonen direkte kan 

investeringsmidler også, blant annet, senke kapitalkostnadene for gardbrukeren og bedre den 

økonomiske situasjonen, samt gjøre arbeidet lettere og gi større mulighet for ferie for 

gardbrukerne.  

Etter en lengre tid med fall har investeringer i landbruket igjen begynt å ta seg opp igjen i 

de siste ti årene (Figur 8.1). Spesielt har investeringer i bygninger tatt seg opp, mens 

investeringer i maskiner har flatet mere ut. 
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Figur 8.1 Investeringer i bygninger, maskiner, areal, annet og totalt, 1959–2012 
(millioner 2012-kroner).4Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket 2012, og 
AgriAnalyse 2013 (Smedshaug mfl., 2013) 

 
 

Investeringstilskudd i landbruket tildeles i all hovedsak innenfor Bygdeutviklingsmidlene. 

Bygdeutviklingsmidlene gir støtte både til driftsbygninger for tradisjonelt landbruk og andre 

næringer på gardsbruket. Resterende delfinansiering er det opp til den enkelte bonde å 

finansiere og skjer gjennom lån i det private marked, oppsparte midler og inntekt fra annen 

virksomhet.  

Tabell 8.1 Tilsagn BU-tilskudd og lånebeløp for rentestøtte i kroner for tradisjonell 
jordbruksdrift i 2012 fordelt på fylke. Kilde: Innovasjon Norge, «Fylkenes bruk 
av bygdeutviklingsmidler 2012». 

Fylke BU-tilskudd Lånebeløp for rentestøtte
 Trad. jord- og hagebruk Trad. jord- og hagebruk
Akershus               9 805 000 28 295 000 
Hele landet           347 899 724 1 059 908 801 
Akershus’ andel 2,8 % 2,7 %
 

Det ble gitt knappe 348 millioner i rent BU-tilskudd i 2012, mens lånebeløpet som fikk 

rentestøtte, lå i overkant av 1 milliard (Tabell 8.1) (Smedshaug mfl., 2013). Etterspørselen er 

imidlertid stor etter midler til investeringer i tradisjonelt landbruk og større enn det finnes 

midler til, noe som kommer frem i tallene. 

                                                 
4 Annet er biler, grøfter og hydrotekniske anlegg, arealrelatert er fylldyrking ekskl. grøfting, overflatedyrking 
ekskl. grøfting (1959–1985), senkningsarbeid (1959–1998) og planering (1971–1992). Nominelle tall er 
inflasjonsjustert med konsumprisindeksen fra SSB. Tallene for 2012 er prognoser (Budsjettnemnda for 
jordbruket, 2012).  
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Rapporten «Investeringer som virkemiddel» har sett på utvikling over tid i investeringer i 

jordbruk og næringsmiddelindustrien, sammenlignet med investeringer i petroleumssektoren. 

 

Figur 8.2  Investeringer over tid i næringer, nasjonalregnskapstall fra SSB, tabell 09181. 
Investeringer og kapitalbeholdninger, etter art og næring. 

 
 

Fra et rimelig lavt nivå tidlig på 1970-tallet har petroleumssektorens andel av investeringene i 

norsk næringsliv økt (Figur 8.2). Over tid viser det seg at jordbruk og skogbruk har hatt 

synkende investeringer, mens petroleumssektoren har hatt en sterk investeringsvekst på hele 

2000-tallet. Fra 2002 til 2012 har olje- og gassinvesteringene, målt i løpende verdi, økt med 

hele 220 prosent.  

8.1 Om spørreundersøkelsen 

For å kartlegge investeringsbehovet og investeringsviljen i landbruksforetakene i Akershus og 

Oslo ble det gjennomført en spørreundersøkelse av AgriAnalyse. Spørreundersøkelsen ble 

gjennomført i perioden 12. juni til 17. juli 2013, med programmet Questback på Internett. 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut på e-post til 930 av de 2 249 bøndene i Akershus og Oslo 

som har søkt om produksjonstilskudd. E-postadressene ble kjøpt hos Produsentregisteret, og 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Jordbruk og næringsmilldeindustris andel av totale investeringer

Petroleumssektorens andel av totale investeringer i næringsvirksomhet



 

52 Rapport 7-2013 

kun de som har registrert sin e-postadresse hos Produsentregisteret, ble spurt. Det vil si 43 

prosent av alle som har søkt om produksjonstilskudd i Akershus og Oslo. 477 personer har 

svart på undersøkelsen, og svarprosenten er 51 prosent.  

 

8.2 Bakgrunnsinformasjon om respondentene 

Blant respondentene er 13 prosent kvinner og 87 prosent menn. Gjennomsnittsalderen er 51 

år. Geografisk fordeler respondentene seg på alle kommunene. Fordelingen samsvarer godt 

med hvordan alle gardsbrukene i Akershus og Oslo fordeler seg (Tabell 8.2). 

Tabell 8.2 Antall respondenter per kommune  

 Antall respondenter 
per kommune

Andel etter 
kommune (prosent)

Reel fordeling SLF  
(2012) (prosent)

Asker 7 1,5 1,6

Aurskog-Høland 43 9,0 12,9
Bærum 12 2,5 1,7
Eidsvoll 33 6,9 7,8
Enebakk 15 3,1 4,0
Fet 18 3,8 3,0
Frogn 10 2,1 1,8
Gjerdrum 19 4,0 3,3
Hurdal 6 1,3 2,5
Lørenskog 3 0,6 0,9
Nannestad 40 8,4 6,6

Nes 81 17,0 15,8
Nesodden 2 0,4 0,8
Nittedal 6 1,3 2,2
Oppegård 1 0,2 0,1
Oslo 6 1,3 1,2
Rælingen 6 1,3 1,0
Skedsmo 12 2,5 1,8
Ski 19 4,0 3,9
Sørum 43 9,0 9,2
Ullensaker 48 10,1 10,0

Vestby 25 5,2 4,0
Ås 22 4,6 3,8
N N=477 N=2249

 

Det er kun 27 prosent av respondentene som ikke har jobb utenfor garden, 51 prosent svarer 

at de jobber heltid utenfor garden, mens 22 prosent jobber deltid. 13 prosent svarer at mer enn 

75 prosent av husstandens inntekt kommer fra gardsdriften, og med gardsdrift mener vi både 
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jordbruk og skogbruk. Litt over halvparten svarer at mindre enn 25 prosent av husstandens 

inntekt kommer fra gardsdriften.  

Mens 86 prosent av respondentene driver med kornproduksjon, var det 57 prosent som 

svarte at det er den viktigste produksjonen på garden. 12 prosent driver med sauehold, og 

dette er også den viktigste produksjonen for 11 prosent av de som svarte. To av fem driver 

med skog/tømmer, 30 prosent med gras og 16 prosent med storfekjøttproduksjon, men disse 

produksjonene er den viktigste produksjonen for kun 2, 4 og 6 prosent av bøndene.   

Blant de som har korn som viktigste produksjon på garden, jobber flere (64 prosent) enn 

gjennomsnittet heltid utenfor garden, og denne gruppen får også en mindre andel av 

husstandens inntekt fra garden enn gjennomsnittet blant alle respondentene. Kun 4 prosent av 

kornbøndene får mer enn 75 prosent av sin inntekt fra gardsdriften, og 65 prosent får mindre 

enn 25 prosent.  

Tabell 8.3 Hvilke produksjoner driver du på garden i dag? (flere svar er mulig)(N=476). 
Hvilken av de produksjonene du nevnte er den viktigste for økonomien på 
garden?(N=474)(Prosent) 

Produksjoner på 
garden

Viktigste produksjon 
på garden

Korn 86 57

Frukt, grønnsaker/veksthus og/eller poteter 5 3

Kumelkproduksjon 12 11

Sauehold 11 4

Slaktegrisproduksjon/smågrisproduksjon 5 4

Egg- og/eller fjørfeproduksjon 3 1

Storfekjøttproduksjon 16 6

Skog/tømmer 41 2

Gras 30 4

Annet 14 8

 

Av de som svarte, er det kun 3,4 prosent som driver hele produksjonen sin i samdrift med 

andre, og 8 prosent som driver deler av produksjonen i samdrift med andre. 8 prosent driver 

med økologisk produksjon og svarer at de har tenkt å fortsette med det, 1,1 prosent driver 

økologisk, men har tenkt å slutte med det, mens 1,7 prosent svarer at de har tenkt å legge om 

fra konvensjonelt til økologisk. 

Blant respondentene i Oslo og Akershus svarer litt under halvparten at de har planer om å 

drive omtrent som nå de neste ti årene. En fjerdedel planlegger å utvide driften, mens 9 

prosent vil avvikle og 8 prosent redusere driften. På dette spørsmålet kunne man svare flere 

alternativer, og en liten prosent av respondentene svarer at de skal både utvide driften og at 

neste generasjon skal overta, eller at de skal beholde produksjonen som nå og neste 

generasjon skal overta.  
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Også på dette spørsmålet skilte kornbøndene seg noe ut. Færre enn gjennomsnittet (16 

prosent) har planer om å utvide driften, mens noen flere enn gjennomsnittet (49 prosent) har 

planer om å holde produksjonen som nå.  

 

 Figur 8.3 Hvilke planer har du for driften de neste ti årene?(N=473) 

  

 

8.3 Investeringsbehov og investeringsplaner 

Respondentene ble spurt om hvordan de vil karakterisere standarden både på bygningene og 

på maskinparken på garden. Det var bare en liten andel som svarer at standarden på 

bygningene på garden er dårlig, men nesten en tredjedel svarer at det er både og. Nesten 

halvparten beskriver standarden som bra, og 11 prosent mener den er svært bra (Figur 8.4). 
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Figur 8.4 Hvordan vil du karakterisere standarden på bygningene på garden?(N=475) 

 
 

Svarene er ikke så ulike når det gjelder standarden på maskinparken på garden. Litt under en 

tredjedel svarer at den er både og, mens 48 prosent mener den er ganske bra og 12 prosent 

svært bra (Figur 8.5).  
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 Figur 8.5 Hvordan vil du karakterisere standardene på maskinparken på garden?(N=474) 

  

Nesten en tredjedel karakteriserer standarden på både maskinparken og bygningene på garden 
som ganske bra, og 15 prosent mener det er både og. Det er svært få som beskriver standarden 
på både bygningene og maskinparken som dårlig (Tabell 8.4).  

Tabell 8.4 Hvordan vil du karakterisere standarden på bygningene på garden? Etter 
hvordan vil du karakterisere standarden på maskinparken på 
garden?(N=473)(prosent) 

  Hvordan vil du karakterisere standardene på 
maskinparken på garden? 

Svært bra Ganske 
bra

Både/og Ganske 
dårlig

Svært 
dårlig 

Totalt

Hvordan vil du 
karakterisere 

standardene på 
bygningene på 

garden? 

Svært bra 4 4 2 1 0 11 
Ganske 

bra 
5 31 10 1 0 47 

Både/og 1 11 15 4 1 32 
Ganske 

dårlig 
1 2 2 3 0 8

Svært 
dårlig 

0 0 1 1 0 3 

Total 12 48 29 10 1 100
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Selv om standarden på bygninger og maskinparken stort sett blir beskrevet som ganske bra, er 
det et betydelig investeringsbehov blant gardbrukerne i Oslo og Akershus (Figur 8.6). Og det 
er behov på flere områder. Det er flest, 61 prosent, som svarer at det er behov for 
investeringer som øker produksjonspotensialet (for eksempel drenering), og over halvparten 
svarer at det er et behov for investering i maskiner. Behov for nybygg/restaurering av annen 
driftsbygning, bytte av traktor og investering i lager/tørke for korn er det også behov for blant 
mellom 32 og 42 prosent av respondentene.  

Figur 8.6 Hvilke investeringer er det behov for på gardsbruket ditt? (flere svar er mulig) 
(N=468) 

 
 

Sett under ett er det bare 21 prosent av respondentene som har behov for investering i 

nybygg/restaurering av husdyrrom/fôrlager. Men skiller vi ut husdyrprodusentene, er det et 

stort behov, og spesielt blant storfekjøttprodusenter (70 prosent), egg- og/eller 

fjørfeprodusenter (67 prosent) og melkeprodusenter (63 prosent).  
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Figur 8.7 Hvilken av de produksjonene du nevnte, er den viktigste for økonomien på 
garden?* Hvilke investeringer er det behov for på gardsbruket ditt? (flere svar 
er mulig:) Nybygg/restaurering av husdyrrom/fôrlager. 

 
 

Blant kornprodusentene er det størst behov for investeringer som øker produksjonspotensialet 

(f.eks. drenering) (63 prosent) og investering i maskiner (55 prosent). Det er bare henholdsvis 

5 og 7 prosenter blant kornprodusentene som har behov for investering i nydyrking og å 

opparbeide gjengrodde areal.  
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Figur 8.8 Hvilken av de produksjonene du nevnte, er den viktigste for økonomien på 
garden? * Hvilke investeringer er det behov for på gardsbruket ditt? (flere svar 
er mulig) 

 
 

 

Omtrent 1 av 5 gardbrukere planlegger ikke å investere mer enn 300 000 kroner de neste ti 

årene, og har heller ikke investert i tilsvarende de siste fem årene. Blant kornbøndene er det 

en større andel (27 prosent) som verken har investert eller har planer om å investere.  

Like under halvparten av respondentene svarer at de har planer om å gjennomføre 

investeringer i løpet av de neste ti årene, og omtrent like mange har gjennomført investeringer 

de siste fem årene.  
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Figur 8.9 Har du de siste fem årene, eller planlegger du de neste ti årene, å gjennomføre 
større investeringer eller vedlikeholdsarbeid? (Vi tenker her på investeringer på 
minst 300 000 kroner) (N=477) 

 
 

De som svarte at de har allerede gjennomført investeringer de siste fem årene, ble spurt om 
hva slags investeringer de har foretatt, mens de som svarte at de planlegger å investere, ble 
spurt om hva de planlegger å investere i. Om lag 29 prosent av bøndene svarer at de både har 
foretatt investeringer de siste fem årene og planlegger å investere de neste ti årene. Halvparten 
av respondentene har allerede gjort investeringer som øker produksjonspotensialet, mens 24 
prosent planlegger å investere i dette de neste ti årene (Figur 8.9). Nesten tre av fire har planer 
om å investere i maskiner, mens 64 prosent allerede har gjort det.   
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Tabell 8.5 Hva planlegger du å investere i de neste ti årene? (flere svar er mulig).  Hva har 
du investert i de siste fem årene? (flere svar er mulig) (Andel av respondenter) 
(N=232) (N=229) 

 Planlegger å 
investere i (prosent) 

Har investert i 
(prosent)

Investering i lager/tørke for korn 20 35

Nybygg/restaurering av husdyrrom/fôrlager 21 22

Nybygg/restaurering av annen driftsbygning 41 58

Bytte av traktor 61 45

Investering i maskiner 73 64

Investering i tilleggsjord og/eller nydyrking (styrke 
arealgrunnlaget/bedre arrondering) 

14 25

Investering som øker produksjonspotensialet  
(f.eks. drenering) 

24 56

Nydyrking 4 11

Opparbeide gjengrodd areal 4 8

Melkekvote 10 6

Annet 13 11

 

Blant de som planlegger å investere, svarer 64 prosent at de planlagte investeringene vil 
utvide produksjonskapasiteten på gardsbruket.  

Figur 8.10 Vil de planlagte investeringene utvide produksjonskapasiteten på 
gardsbruket?(N=235) 

 

64%

27%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ja Nei Vet ikke



 

62 Rapport 7-2013 

På spørsmålet om de planlagte investeringene vil utvide produksjonskapasiteten på 

gardsbruket, varierer svarene mellom de forskjellige produsentene. Blant de som driver med 

egg- og/eller fjørfeproduksjon, svarer alle at produksjonskapasiteten vil øke. Blant de som 

driver med skog/tømmer, storfekjøtt og korn, er det under 60 prosent som svarer at 

produksjonskapasiteten vil øke.  

Figur 8.11 Hvilken av de produksjonene du nevnte, er den viktigste for økonomien på 
garden? Vil de planlagte investeringene utvide produksjonskapasiteten på 
gardsbruket?(N=235) 

 
 

Spørsmålet om den viktigste grunnen eller de viktigste grunnene til at det ikke foreligger 

investeringsplaner i gardsdriften, ble bare stilt til de som svarte at de ikke har planer om å 

investere de neste ti årene eller ikke har investert de siste fem årene. Det var 101 av de 477 

respondentene (21,2 prosent) som svarte at de ikke har investeringsplaner, og 100 av disse 

svarte på spørsmålet om de viktigste grunnene til at det ikke foreligger planer. 71 prosent av 

de som svarte, mener at lønnsomheten er for lav til at investeringer betaler seg, og halvparten 

mener at framtidsutsiktene i næringen er for usikker. 17 prosent svarte at det ikke er behov for 

å gjennomføre investeringer for 300 000 eller mer på bruket (Tabell 8.6).  
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Tabell 8.6 Hva er den viktigste grunnen eller de viktigste grunnene til at det ikke foreligger 
investeringsplaner i gardsdriften? (flere svar er mulig) (N=100) 

 Prosent

For lav lønnsomhet til at investeringer betaler seg 71
Framtidsutsiktene i næringen er for usikre 50
Jeg prioriterer arbeid ved siden av/i stedet for gardsdriften 36
Jeg skal avvikle, usikkert/usannsynlig at noen vil ta over 19
Det er ikke behov for å gjennomføre investeringer for 300 000 eller mer på bruket 17
For dårlige investeringsvirkemidler 12
Annet 3
Har nettopp foretatt investering 1

Fikk avslag på søknad om BU‐midler 0

 

 

Bøndene ble bedt om å svare på hvor enige de var i tre påstander om investering, på en skala 
fra 1 til 5, der 1 var helt uenig og 5 var helt enig. Svarene til respondentene var delt på den 
første påstanden om at de har investert mer i bruket enn det inntjeningen tåler; 46 prosent var 
enige mot 34 prosent som var uenige (Figur 8.12). Påstanden om at de har latt være å 
investere fordi de er usikre på deres framtid i næringa, er over halvparten uenige i, mens 
nesten en fjerdedel er enige. Påstanden om at mange må skrinlegge investeringsplanene sine 
på grunn av for lite penger til fordeling gjennom BU-systemet, er 47 prosent enige i, mens 
bare 18 prosent sier seg uenige.  

Figur 8.12 Hvor enig er du i påstandene under på en skala fra 1 til 5 der 1 er helt uenig og 
5 er helt enig? Prosent (N=470)(N=447)(N=446) 
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Når det kommer til å finansiere de planlagte investeringene, svarte de fleste flere alternativer. 
Flest har planer om å låne i privatbank (23 prosent), bruke oppsparte midler og egenkapital 
(21 prosent), og bruke inntekt utenfor garden (21 prosent). Henholdsvis 14 og 10 prosent har 
planer om å bruke investeringsstøtte fra Innovasjon Norge og rentestøtte fra Innovasjon Norge 
(Figur 8.13). Blant kornbøndene er disse andelene betydelig mindre. Av de som har planer om 
å investere, er det bare 14 og 7 prosent som har planer om å bruke investeringsstøtte fra 
Innovasjon Norge og rentestøtte fra Innovasjon Norge. Det er også en betydelig mindre andel 
blant kornbøndene som har planer om å finansiere investeringene sine med lån i privatbank 
(46 prosent), oppsparte midler og egenkapital (45 prosent) og inntekt utenfor garden (49 
prosent).  

Figur 8.13 Hvordan har du planer om å finansiere investeringene dine? (flere svar er 
mulig) (N=235) 
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største andelen blant sauebønden planlegger å bruke egne, oppsparte midler. Kornbøndene 

skiller seg fra melke- og  storfekjøttprodusentene ved at få har planlagt å bruke rentestøtte 

eller investeringsstøtte fra Innovasjon Norge. Blant kornbøndene er det flest som skal bruke 

inntekt utenfor garden, oppsparte midler/egenkapital og lån i privatbank. Nesten halvparten av 

storfekjøttprodusentene planlegger å bruke lån i privatbank for å finansiere investeringene 

sine, og over 40 prosent planlegger å bruke inntekt utenfor garden og investeringsstøtte fra 

Innovasjon Norge.  
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Figur 8.14 Hvilken av de produksjonene du nevnte, er den viktigste for økonomien på 
garden? * Hvordan har du planer om å finansiere investeringene dine? (flere 
svar er mulig)  

 
 

Blant respondentene har 20 prosent søkt og mottatt BU-støtte, mens 3 prosent fikk avslag og 4 

prosent venter på svar. Litt over en fjerdedel planlegger å søke, mens like under halvparten 

har ingen planer om å søke (Tabell 8.7).  

Tabell 8.7 Har du søkt om BU-midler?(N=466) 

 Prosent

Ja, og jeg har mottatt BU-støtte 20
Ja, men jeg fikk avslag på søknaden 3
Ja, og jeg venter på svar/er satt på vent 4
Nei, men jeg har tenkt å søke 26
Nei, og jeg har ingen planer om å søke 47

 

Det er blant kornbøndene vi finner de største andelene som ikke har søkt eller har planer om å 

søke om BU-midler. Bare 9 prosent har søkt og mottatt BU-støtte. Blant egg- og/eller 

fjørfeprodusentene har 67 prosent søkt om og motatt BU-støtte, og blant produsentene av 

frukt, grønt og poteter har 57 prosent mottatt BU støtte.  
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Figur 8.15 Har du søkt om BU-midler? * Hvilken av de produksjonene du nevnte, er den 
viktigste for økonomien på garden?  
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9 Skogbruk  

Skogbruk  

Skogbruksdelen av landbrukets verdiskapingsanalyse består av en presentasjon av skogbruket 

i Oslo og Akershus, og en verdiskapingsanalyse knyttet til salg av virke og kjøp av tjenester i 

primær og sekundærskogbruket.  

 Skogbruket har vi i analysen definert som den delen av skognæringen som omfatter 

etablering av ny skog, skjøtsel av skogen, avvirkning med tilhørende transport til bilvei og 

salg av virke. Skogen har flere funksjoner. I tillegg til å være en fornybar ressurs som 

produserer trebasert råstoff, binder skogen CO2, den er et levested for en stor del av Norges 

plante- og dyreliv, og er en viktig arena for friluftsliv med tilhørende bidrag til folkehelsen i 

Oslo og Akershus.  

 

9.1 Skogen i Oslo og Akershus 

Norge er på størrelse med Tyskland når det gjelder skogsmark. I 2010 var Norge sjette størst i 

EU-området på skog. Norge har ifølge FAOs definisjon av skog 10 065 hektar – Sverige er 

landet med mest skog i EU, med sine 28 023 hektar skog. Tallene fra FAO er basert på 

landsskogstakseringen fra 2010, hvor skog i Finnmark og fjellskog ikke er med.  

 

Etter Landskogtakseringens tall er det norske skogarealet på cirka 121 800 kvadratkilometer, 

hvorav areal disponibelt til skogbruk er på 84 000 kvadratkilometer. Total kubikkmasse er 

angitt til 885 millioner kubikkmeter med en tilvekst på 25,1 millioner kubikkmeter. I disse 

skogarealene er skog i Finnmark og i fjellskog (glissen lavproduktiv skog) tatt med (Kilde: 

Skog og landskap, Nøkkeltall fra landskogtakseringen). 

 

I sum har fylkene Oslo og Akershus et skogareal på 3 387 km2 produktiv skog. Dette gjør 

disse fylkene under ett til det niende største skogområdet i landet målt etter produktivt 

skogareal. Oslo og Akershus hadde en avvirkning i snitt for årene 2010–12 på cirka 780 000 

kubikkmeter. Dette gjør fylkene til det fjerde største ”skogfylket” i landet etter avvirket 

kvantum. 
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Tabell 9.1  Kommunevise nøkkeltall for skogen i Oslo og Akershus. Kilde: Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus  

Kommune  Totalareal i 
dekar 5 

Jordbruks‐
areal i 
dekar 6

Produktivt 
skogareal i 

dekar6 

Ant. 
skogeien‐
dommer > 
10 dekar 7 

Tilvekst 
kubikkmeter 

pr år 8

Avvirkning 
m3i gj.snitt 
2010‐127 

Vestby  134 000  35 500 76 100 246  23 000         32 500 
Ski  166 000  38 000 99 100 255  30 000        24 042 
Ås  103 000  39 100 45 700 165  14 000         20 280 
Frogn  86 000  15 700 44 700 139  13 000         16 806 
Nesodden  61 000  5 300 36 200 83  11 000           7 168 
Oppegård  37 000  1 400 21 600 28  6 000           2 409 
Bærum  192 000  15 000 113 200 146  34 000         19 686 
Asker  101 000  10 500 52 000 113  16 000           5 618 
Aurskog‐Høland  962 000  101 000 697 000 834  209 000       148 388 
Sørum  207 000  72 300 108 800 367  33 000        26 874 
Fet  176 000  27 500 91 800 205  28 000         19 043 
Rælingen  72 000  5 900 42 600 55  13 000           3 326 
Enebakk  233 000  30 600 149 600 230  45 000         30 780 
Lørenskog  71 000  6 300 46 300 44  14 000           2 816 
Skedsmo  77 000  20 900 28 700 96  9 000           2 517 
Nittedal  186 000  17 600 139 400 166  42 000         23 096 
Gjerdrum  83 000  26 900 46 200 135  14 000           5 598 
Ullensaker  252 000  89 000 118 700 436  36 000         76 143 
Nes  638 000  141 300 406 100 580  122 000         98 136 
Eidsvoll  456 000  54 600 285 600 498  86 000         75 615 
Nannestad  341 000  52 200 238 700 298  72 000         52 145 
Hurdal  285 000  7 800 231 600 212  69 000         44 889 
Sum Akershus  4 919 000  814 400 3 119 700 5 331  939 000 737 875
Oslo  454 000  9 700 267 200 66  80 000 38 403
Sum Oslo og 
Akershus 

5 373 000  824 100 3 386 900 5 397  1 019 000 776 278

 

En viktig del av primærskogbruket er å sørge for foryngelse og stell av ungskogen. Dette er 

tjenester som i dag stort sett utføres ved innleid hjelp. Nedenfor (tabell 9.2) er det vist 

gjennomsnittstall for utført skogkultur i årene 2010–12.  

 

 

 

                                                 
5 Statens kartverk. Avrundet til nærmeste hele tusen 
6 AR5 Skog og landskap, http://www.skogoglandskap.no/seksjoner/arealressursstatistikk 
7 Skogfondsregnskapet ‐ ØKS 2013 
8 Skjønnsmessig beregnet 0,3 kubikkmeter pr dekar pr år. Avrundet til nærmeste hele tusen 
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Tabell 9.2  Skogkulturaktivitet i gjennomsnitt for årene 2010–2012 per kommune. Kilde: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Kommune   gj.sn.
 Plantetall5 

gjsn. 
Planteareal5

gjsn areal 
Ungskogpleie 

0211 VESTBY  47 003 257 700
0213 SKI  41 534 202 592
0214 ÅS  38 010 183 538
0215 FROGN  20 852 102 343
0216 NESODDEN  4 213 28 140
0217 OPPEGÅRD  0 0 110
0219 BÆRUM  63 892 394 386
0220 ASKER  27 729 170 212
0221 AURSKOG‐HØLAND  248 738 1 923 5 759
0226 SØRUM  24 667 131 770
0227 FET  20 980 115 368
0228 RÆLINGEN  5 483 31 89
0229 ENEBAKK  55 533 328 1 083
0230 LØRENSKOG  11 449 77 122
0231 SKEDSMO  3 903 17 169
0233 NITTEDAL  94 321 548 662
0234 GJERDRUM  26 133 143 122
0235 ULLENSAKER  95 930 628 959
0236 NES  79 718 388 2 975
0237 EIDSVOLL  222 440 1 221 1 594
0238 NANNESTAD  172 801 1 028 1 970
0239 HURDAL  233 625 1 275 1 476
Sum Akershus  1 174 160 7 196 21 138
0301 OSLO  122 024 685 1 721

Sum Akershus og Oslo  1 296 184 7 881 22 859

 

Oslomarka 

Innenfor området som er regulert av skoglovens markaforskrift gjelder egne regler for 

utøvelse av skogbruk. Forskriften gjelder for så å si hele skogarealet i Oslo og cirka 19 

prosent av skogarealet i Akershus. 

 

Skog og klima – CO2-binding i Oslo og Akershus 

Skog og skogsmarka binder CO2. Dette er et viktig bidrag i klimasammenheng. Det er 

beregnet at cirka 42 millioner tonn CO2-ekvivalenter slippes ut i Norge årlig. Nettotilveksten i 

de norske skogene binder cirka 24 millioner tonn CO2. Stående kubikkmasse i Oslo og 

Akershus (2013) er beregnet til 38,4 millioner kubikkmeter. Dette tilsvarer en binding på 95 
                                                 

5 Tall fra eiendommer tilhørende Opplysningsvesenets fond er ikke tatt med fordi tallene ikke var tilgjengelige. 
For de andre eiendommene som har fritak for avsetning til skogfond, er tallene hentet inn eller anslått ut fra 
avvirket kvantum. Eiendommer fritatt for skogfondstrekk er OF skog, Løvenskiold Vækerø, Mathiesen Eidsvold 
Værk og bygdeallmenningene. 
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millioner tonn CO2. Årlig nettotilvekst skogen i Oslo og Akershus er beregnet til 300 000 

kubikkmeter. Dette tilsvarer en binding på 0,75 millioner tonn CO2 årlig. Tall for stående 

kubikkmasse og tilvekst er beregnet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Nasjonale tall for 

CO2-binding er beregnet av Norsk institutt for skog og landskap. I tillegg til det ovennevnte 

betyr skogene i Oslo og Akershus mye for innbyggernes friluftsliv og folkehelse. I dag er 

friluftsliv en aktivitet de fleste tar del i, og omlag 90 prosent av Norges befolkning utøver en 

eller annen form for friluftsliv i skogen i løpet av året. Den vanligste aktiviteten, å gå 

en fot- eller skitur, har en deltagelse på 80-90 prosent i Norge, viser en undersøkelse utført for 

Miljøverndepartementet (Skog og Landskap 2009). 

 

Verdiskaping fra skogbruket i Oslo og Akershus 

I underkapitlet omtales den delen av verdiskapingen som skjer før virket overtas av 

industrien. Inkludert i begrepet verdiskaping har vi lagt inn den verdiskaping som foregår ved 

innleide tjenester til skogkultur, veibygging/-vedlikehold, avvirkning med videre. 
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Tabell 9.3  Verdiskaping tømmer kvantum og tømmerverdi levert bilveg ved veg, og virkespriser 
basert på et snitt for 2010-2012. Kilde: Skogfondsregnskapet og Viken Skog AS. 

 
   Sagtømme

r 
Masse
virke 

Energi
virke 

Tømmer 
(snitt 

2010 ‐ 12) 

Ansl.
vedsalg
 ‐10% 

Tot omsetn 
Inkl vedsalg  

   m3  m3 m3 m3 m3 m3  verdi

211 Vestby  12 790  16 062 3 648 32 500 3 250 35 750       12 057 376

213 Ski  9 461  11 882 2 699 24 042 2 404 26 446        8 679 590

214 Ås  7 981  10 023 2 276 20 280 2 028 22 308    6 940 054

215 Frogn  6 614  8 306 1 887 16 806 1 681 18 487      5 95 931

216 Nesodden  2 821  3 542 805 7 168 717 7 884      2 848 932

217 Oppegård  948  1 190 270 2 409 241 2 650         784 596

219 Bærum  8 608  8 015 3 063 19 686 1 969 21 655      7 286 853

220 Asker   2 457  2 287 874 5 618 562 6 180  1 949 364

221 Aurskog‐
Høland 

81 316  55 846 11 225 148 388 14 839 163 227  57 389 250

226 Sørum  13 129  12 953 791 26 874 2 687 29 561  9 562 745

227 Fet  7 842  6 190 5 011 19 043 1 904 20 948  5 755 819

228 Rælingen  1 524  1 239 564 3 326 333 3 659  1 238 975

229 Enebakk  12 483  14 126 4 171 30 780 3 078 33 858  11 112 347

230 Lørenskog  1 290  1 049 477 2 816 282 3 098  999 807

231 Skedsmo  1 153  937 427 2 517 252 2 769  831 350

233 Nittedal  10 581  8 600 3 915 23 096 2 310 25 406  8 145 008

234 Gjerdrum  2 430  2 152 1 015 5 598 560 6 157  2 141 146

235 Ullensaker  33 054  29 280 13 810 76 143 7 614 83 757  24 584 913

236 Nes  43 637  45 783 8 716 98 136 9 814 107949  32 256 592

237 Eidsvoll  33 623  35 276 6 715 75 615 7 561 83 176  29 234 584

238 Nannestad  22 636  20 051 9 457 52 145 5 214 57 359  19 829 820

239 Hurdal  19 486  17 261 8 141 44 889 4 489 49 378  17 499 476

Sum Akershus  335 863  312 052 89 959 737 875 73 787 811 662      266 424 529

301 Oslo  17 492  16 147 4 764 38 403 3 840 42 243  12 184 157

Sum Oslo og 
Akershus 

353 355  328 200 94 723 776 278 77 628 853 905     278 719 217

 

Skogen i Oslo og Akershus er hadde i perioden 2010-2012 en årlig omsetning på 279 

millioner kroner inklusive salg av ved. Aurskog-Høland er den største skogkommunen i 

Akerhus, med en omsetning på 58 millioner kroner årlig.  
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Dagens verdiskaping i skogen i Oslo og Akershus er beregnet ut fra en situasjon hvor Södra 

Cell Tofte fortsatt var i drift. Denne bedriften ble nedlagt 1.september 2013, og hvordan 

nedleggelsen av bedriften anslås å påvirke verdiskapingen, kommenteres i kapittel 10. 

 Cirka 80 prosent av tømmeret som avvirkes i Oslo og Akershus, er gran. I 2012 ble det 

avvirket cirka 852 000 m3 trevirke (jf. skogfondsoppgaven), hvorav andelen gran var unormalt 

høy. Prisen på gran som massevirke var i 2011 på 297 kroner per m3 og på gran som 

sagtømmer var 445 kroner per m3. Prisen for gran som massevirke har ligget på mellom 240 

og 300 kroner per m3 siden 1996 i Oslo og Akershus. Det er om lag som snittet for landet når 

det gjelder avvirkning og tømmerpriser.  

 Det er beregnet at skogen bidrar med en merverdi på 439 millioner kroner årlig 

(beregninger gjort av Viken Skog SA på bakgrunn av skogfondsregnskapet). Beregningen er 

basert på hva skogen har av verdi når den går til videreforedling (trelast, cellulose, energi 

inklusive vedfyring), og verdi av innkjøpte tjenester til skogkultur, veibygging/vedlikehold, 

administrasjon og måling (kun administrasjon knyttet til avvirkning og salg av virke). 

Tabellen under (tabell 9.4) viser fordelingen på kommunene i Oslo og Akershus.  
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Tabell 9.4  Sammendrag av verdiskaping for skogbruket i Oslo og Akershus per utgangen av 2012. 
Verdi tjenester på skogeiers hånd. Kilde: Skogfondsstatistikk og Viken Skog AS. 

   Tot tømmer 
verdi 

Driftskostnad
125 kroner per 

m3 

Investeringer
Skogkultur 

Investering 
veier  

Adm måling 
kr 30 per m3 

Verdiskap
skogbruk 

211 Vestby  12 057 376  4 468 704 655 650 107 551  1 072 489 18 361 771

213 Ski  8 679 590  3 305 775 588 030 47 035  793 386 13 413 817

214 Ås  6 940 054  2 788 500 561 871 45 081  669 240 11 004 746

215 Frogn  5 295 931  2 310 871 289 722 23 334  554 609 8 474 467

216 Nesodden  2 848 932  985 554 81 386 146 058  236 533 4 298 463

217 Oppegård  784 596  331 192 47 863 39 938  79 486 1 283 075

219 Bærum  7 286 853  2 706 871 448 028 24 455  649 649 11 115 856

220 Asker   1 949 364  772 521 221 819 6 223  185 405 3 135 333

221 Aurskog‐Høland  57 389 250  20 403 350 3 005 173 2 921 144  4 896 804 88 615 721

226 Sørum  9 562 745  3 695 129 371 368 376 047  886 831 14 892 120

227 Fet  5 755 819  2 618 458 255 719 29 714  628 430 9 288 140

228 Rælingen  1 238 975  457 371 71 617 5 809  109 769 1 883 542

229 Enebakk  11 112 347  4 232 296 736 757 613 041  1 015 751 17 710 191

230 Lørenskog  999 807  387 246 128 744 42 829  92 939 1 651 564

231 Skedsmo  831 350  346 133 113 788 0  83 072 1 374 343

233 Nittedal  8 145 008  3 175 700 695 193 99 783  762 168 12 877 852

234 Gjerdrum  2 141 146  769 679 148 070 178 023  184 723 3 421 641

235 Ullensaker  24 584 913  10 469 663 951 481 253 091  2 512 719 38 771 867

236 Nes  32 256 592  13 493 654 1 657 365 767 294  3 238 477 51 413 383

237 Eidsvoll  29 234 584  10 397 017 1 507 745 826 456  2 495 284 44 461 086

238 Nannestad  19 829 820  7 169 892 1 696 584 133 775  1 720 774 30 550 845

239 Hurdal  17 499 476  6 172 192 1 880 499 232 685  1 481 326 27 266 177

Sum Akershus  266 424 529  101 457 767 16 114 471 6 919 367  24 349 864 415 265 997

301 Oslo  12 184 157  5 280 413 1 031 889 171 000  1 267 299 19 934 758

Sum Oslo/Akershus  278 608 086  106 738 179 17 146 360 7 090 367  25 617 163 435 200 755

 

Skogbruket har stor betydning for sysselsetting i andre næringer i regionen. I tillegg til 
investeringer i skogkultur og skogsveier kjøper skogen tjenester av andre virksomheter for 
135,2 millioner kroner (avvirkning, administrasjon og måling). Verdi av transporttjenester er 
vurdert under kapittel 10 skogindustri.  
 

Sysselsetting i skog og skognæring 

Sysselsettingen er beregnet i hele årsverk da mange av de som utfører oppdrag, gjør andre 

ting i deler av året (eksempelvis skogkultur og veiinvesteringer). Sysselsettingen i skogbruket 

er beregnede antall årsverk som aktiviteten i Akershus og Oslo gir grunnlag for (standardtall 

for produksjon med hogstmaskin og tømmertransport).  
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Tabell 9.5  Anslag for sysselsetting i skogbruket målt i årsverk 2012.  Kilde: Viken Skog AS 

Virksomhet  Årsverk

Skogsdrift  65

Skogkultur og  

veiinvesteringer  25

Adm/tømmersalg med mer 

(omsetning av virke og måling)  25 

Vedomsetning (anslag)  35

Primærskogbruket (totalt)  150
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10 Skogindustri 

Verdiskapingsanalysen for skogindustrien avgrenses til å omfatte industri som foredler virke 

fra skogen i Oslo og Akershus. Dette er trelastindustri og treforedlingsindustri. Vi har valgt å 

ikke ta med industri som baserer seg på råvarer fra import til fylkene, enten det er innenlands- 

eller utenlandsvirke som allerede er foredlet. Eksempler her er høvlerier og møbelindustri.  

 

10.1 Beskrivelse av lokal skogindustri 

 

Trelastindustrien 

Vi har en oversikt over mindre sagbruk som for eksempel gardssagbruk. Akershus har tre 

større sagbruk som behandler virke fra skogen i Oslo og Akershus. Dette er Södra Timber 

Hauerseter, Moelven Eidsvold Værk og Eidskog Stangeskovene AS Vikodden. Det er ingen 

sagbruk i Oslo.  

Alle tre brukene kjøper også tømmer utenfor Oslo og Akershus. Samtidig selges virke fra 

våre fylker til bruk som ligger i andre fylker. Skogen i Oslo og Akershus bidrar med 

industriverdiskaping i egne fylker for den delen som videreforedles der. I tillegg har vi en 

industriverdiskaping i våre fylker med grunnlag i skogsvirke, men som kjøper virket fra andre 

fylker. Vi har ikke behandlet statistikk som viser hvor stor andel av virket fra Oslo og 

Akershus som går til bruk utenfor våre fylker. 

 De tre brukene i Oslo og Akershus har i sum et virkesforbruk som tilsvarer det 

sagtømmerkvantum som produseres i våre fylker. Det årlige forbruket er 340 000 m3 og er 

vist i oversikten nedenfor: 

 

Stangeskovene Vikodden   forbruk   60 000 m3  

Moelven Eidsvoll Verk        -”-     180 000 m3                   

Södra Hauerseter                                -” -    100 000 m3    

Sum             340 000 m3 

 

Vi har derfor regnet industriverdiskaping på hele fylkets kvantum av sagtømmer. Tall for 

verdiskaping på kommunenivå er vist i en felles verdiskapingstabell for skogindustri nedenfor 

(tabell 10.1 a og b). 
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Treforedlingsindustri 

Det er ingen slik industri i de to fylkene. Fram til sommeren 2013 har det i stor grad vært 

Södra Cell Tofte som har tatt imot det meste av dette virket, mens noe har gått til Borregaard 

og noe til svensk industri. Selv om fabrikkene ligger utenfor våre fylker, gir massevirke og 

flis fra Oslo og Akershus verdiskaping industrielt. Verdiskapingsverdien av dette virket er vist 

i en felles verdiskapingstabell for skogindustri nedenfor (tabell 10.1 a og b). 

 

Energivirke. 

Det er flere større energivarmeanlegg i våre fylker, drevet blant annet av Akershus energi. I 

tillegg finnes det en rekke mindre lokale fjernvarmeanlegg som bruker flis til oppvarming. En 

del rundvirke selges som energivirke. I tillegg er det en del flis fra sagbrukene som selges til 

energi. Verdiskapingen er vist i en felles verdiskapingstabell for skogindustri nedenfor (tabell 

10.1 a og b).  

 

10.2 Skogindustri og verdiskaping i Oslo og Akershus 

Verdiberegningene er gjort med bakgrunn i opplysninger fra Skogfondregnskapet når det 

gjelder tømmeromsetning og kvantum. Fordeling på sortiment er etter opplysninger fra Viken 

Skog. Foredling av sagtømmer er vurdert til «justert trelast», som er salgsvare fra første ledd i 

foredlingskjeden, og har en verdi på 1 800 kroner per m3 (vurdert etter priser i Europa per 

2013, det vil si om lag 220 euro per m3 og en kurs på cirka 8 kroner per euro). Beregnet 

verdiskaping sagtømmer innenfor trelastindustrien er fordelt på kommunene. For massevirke 

er foredlingen som ved utgangen av 2012, til sulfatcellulose som Södra Cell Tofte produserer. 

Verdien er satt til 1050 kroner per m3,som skal tilsvare en cellulosepris på 880 dollar per tonn, 

med en dollarkurs på 6 kroner og et forbruk på 5 m3 per tonn. Energivirke er vurdert til en pris 

per m3 på 460 kroner levert som flis til fjernvarmeanlegg i Akershus.  
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Tabell 10.1 a) Anslått foredlingsverdi av leveranse av tømmer til industriell foredling – Oslo 
og Akershus. Kilde: Viken Skog SA. 

   Sagtømmer  Trelast Massevirke og flis til cellulose 

    
m3  

Kr 1800 
per m3 

massev 
m3 

flis  
m3 

kr 1050 per 
m3 

211 Vestby  12 790  11 510 645 16 062 4 476  21 565 135

213 Ski  9 461  8 515 131 11 882 3 311  15 953 055

214 Ås  7 981  7 182 716 10 023 2 793  13 456 782

215 Frogn  6 614  5 952 422 8 306 2 315  11 151 833

216 Nesodden  2 821  2 538 625 3 542 987  4 756 101

217 Oppegård  948  853 095 1 190 332  1 598 269

219 Bærum  8 608  7 747 024 8 015 3 013  11 579 384

220 Asker   2 457  2 210 943 2 287 860  3 304 670

221 Aurskog‐Høland  81 316  73 184 514 55 846 28 461  88 522 454

226 Sørum  13 129  11 816 121 12 953 4 595  18 425 941

227 Fet  7 842  7 057 434 6 190 2 745  9 381 639

228 Rælingen  1 524  1 371 559 1 239 533  1 860 517

229 Enebakk  12 483  11 235 105 14 126 4 369  19 419 656

230 Lørenskog  1 290  1 161 268 1 049 452  1 575 259

231 Skedsmo  1 153  1 037 981 937 404  1 408 019

233 Nittedal  10 581  9 523 254 8 600 3 703  12 918 276

234 Gjerdrum  2 430  2 186 963 2 152 850  3 153 127

235 Ullensaker  33 054  29 748 448 29 280 11 569  42 890 820

236 Nes  43 637  39 273 223 45 783 15 273  64 108 858

237 Eidsvoll  33 623  30 260 473 35 276 11 768  49 396 617

238 Nannestad  22 636  20 372 495 20 051 7 923  29 372 726

239 Hurdal  19 486  17 537 636 17 261 6 820  25 285 472

sum Akershus  335 863  302 277 076 312 052 117 552  451 084 612

301 Oslo  17 492  15 742 750 16 147 6 122  23 383 112

Sum Oslo og Akerhus  353 355  318 019 826 328 200 123 674  474 467 724
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Tabell 10.1 b) Anslått foredlingsverdi av leveranse av tømmer til industriell foredling – Oslo 
og Akershus. Kilde. Viken Skog SA 

   Energivirke inkl fra sagbr Vedsalg Foredlet

   m3  Varmeverdi m3 kr 1000 per m3  Verdi

211 Vestby  5 567  2 560 654 3 250 3 249 967  38 886 402

213 Ski  4 118  1 894 273 2 404 2 404 200  28 766 660

214 Ås  3 474  1 597 865 2 028 2 028 000  24 265 363

215 Frogn  2 879  1 324 174 1 681 1 680 633  20 109 062

216 Nesodden  1 228  564 742 717 716 767  8 576 235

217 Oppegård  413  189 779 241 240 867  2 882 010

219 Bærum  4 354  2 003 045 1 969 1 968 633  23 298 087

220 Asker   1 243  571 654 562 561 833  6 649 101

221 Aurskog‐Høland  23 423  10 774 505 14 839 14 838 800  187 320274

226 Sørum  2 761  1 269 894 2 687 2 687 367  34 199 323

227 Fet  6 188  2 846 316 1 904 1 904 333  21 189 722

228 Rælingen  792  364 520 333 332 633  3 929 229

229 Enebakk  6 044  2 780 101 3 078 3 078 033  36 512 895

230 Lørenskog  671  308 631 282 281 633  3 326 792

231 Skedsmo  600  275 865 252 251 733  2 973 598

233 Nittedal  5 502  2 531 004 2 310 2 309 600  27 282 134

234 Gjerdrum  1 380  634 666 560 559 767  6 534 522

235 Ullensaker  18 768  8 633 135 7 614 7 614 300  88 886 703

236 Nes  15 261  7 020 131 9 814 9 813 567  120 215 779

237 Eidsvoll  11 759  5 409 092 7 561 7 561 467  92 627 649

238 Nannestad  12 853  5 912 191 5 214 5 214 467  60 871 879

239 Hurdal  11 064  5 089 501 4 489 4 488 867  52 401 476

sum Akershus  140 339  64 555 740 73 787 73 787 467  891 704895

301 Oslo  7 387  3 398 203 3 840 3 840 300  46 364 365

Sum Oslo og Akerhus  147 726  67 953 943 77 628 77 627 767  938 069260

 

Transporttjenester 

I tillegg til den verdiskaping som foregår i skogindustrien, kommer kjøp av transporttjenester 

for å frakte virke fra skog til industritomt. For Akershus er verdien av disse tjenestene 

beregnet ut fra avstand mellom kommune og industriplass, og basert på en generell 

middeltariff. Verdiene er vist i tabellen nedenfor (tabell 10.2). (Verdien av tjenestekjøp ved 

virkesmåling slått sammen med verdi av administrasjonstjenester, er vist i tabell 9.4 i kapittel 

9. Skogen i Oslo og Akershus.) Kostnader/verdi av transport er beregnet ut fra 

sortimentskvantum, anslått kjøreavstand til industritomt og transportkostnader for anslått 

kjøreavstand.  
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Tabell 10.2  Transportkostnader på tomt inklusive normale transportkostnader, for virke fra 

Oslo og Akershus. Kilde: Viken Skog SA. 

   Transport

   Kostnad
211 Vestby  2 623 434
213 Ski  1 995 884
214 Ås  1 605 763
215 Frogn  1 304 674
216 Nesodden  593 094
217 Oppegård  201 191
219 Bærum  1 486 902
220 Asker   389 522
221 Aurskog‐Høland  14 707 161
226 Sørum  2 507 116
227 Fet  1 539 643
228 Rælingen  279 520
229 Enebakk  3 055 908
230 Lørenskog  236 663
231 Skedsmo  212 148
233 Nittedal  2 095 159
234 Gjerdrum  470 997
235 Ullensaker  6 482 790
236 Nes  8 734 118
237 Eidsvoll  7 420 011
238 Nannestad  4 712 327
239 Hurdal  4 306 328
Sum Akerhus  66 960 355
301 Oslo  3 395 851
Sum Oslo og Akershus  70 356 206

 

Sysselsetting i skogindustrien 

Trelastbrukene i Oslo og Akershus utgjør 120 årsverk (tall fra brukene).  Videre er antall 

årsverk knyttet til transport fra skog til industritomt beregnet til 30 årsverk ut fra 

virkeskvantum, transportlengder og transportvolum per bil. Totalt utgjør dette 150 årsverk i 

Oslo og Akershus. Vi har ikke innhentet oversikt over antall årsverk for Energiverk i Oslo og 

Akershus som bruker flis som råstoff, og heller ikke for treforedlingsbedriftene. 
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10.3 Skogindustrien – investeringer, utvikling og 
framtidsutsikter 

Investeringer og utvikling 

Regjeringen skriver i Melding til Stortinget om næringspolitikken fram mot 2020 at 

produktivitetsveksten i primærnæringene og industrien har betydd at vi kan produsere det 

samme med færre hender; selv om sysselsettingen i disse næringene har falt, har ikke 

produksjonen falt. Norsk treforedlingsindustri har møtt økte utfordringer som følge av blant 

annet en svakere europeisk økonomi og redusert etterspørsel etter enkelte papirprodukter. 

Samlet sett utgjør skogindustrien (trelast-, trevareindustri untatt møbler, og papir- og 

papirvareindustri) om 7 prosent av all industrisysselsetting i Norge.  

 Regjeringen skriver også at treforedlingsindustrien omfatter bedrifter som produserer alt 

fra papirmasse til papp, kartong og papir. Treforedlingsindustrien er en stor avtaker av norsk 

tømmer, men benytter også returpapir og flis i stor grad. Trevirke hakkes til flis og males til 

tremasse, som etter kjemisk behandling valses til papir. Bransjen har i flere år blitt 

omstrukturert, dels som følge av redusert etterspørsel etter enkelte produkter slik som 

avispapir, dels som følge av overkapasitet i europeisk treforedlingsindustri og dels som følge 

av nye markedsmuligheter. Dette har medvirket til at bedrifter er lagt ned også i Norge, og at 

produksjonen er blitt mer konsentrert om større og mer effektive produksjonsanlegg samt 

enkelte spesialiserte anlegg knyttet til for eksempel cellulose. 

 Dersom industrien i Norge skal utvikles, er det behov for investeringer. Skogindustriens 

andel av totale bruttorealinvesteringer i Norge målt i forhold til 2005-kroner viser at denne 

delen av industrien har hatt en investeringsandel på under en prosent i perioden 1970 til i dag. 

Utvinning av olje og gass har økt sin andel fra to prosent i 1970, da oljeeventyret på norsk 

sokkel startet, til 28 prosent i 2012.  
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Figur 10.1. Skogindustriens og utvinning av olje og gass sin andel av totale 
bruttorealinvesteringer etter sektor målt i 2005-kroner Kilde: SSB tabell 09181 
Investeringer og kapitalbeholdninger, etter art og næring. 

 
 

Regjeringen forventer at skogindustrien kommer med prosjekter som har en positiv nåverdi. 

Disse prosjektene kan blant annet delfinansieres gjennom avkastningen fra et nytt fond for 

klima, fornybar energi og energiomlegging, som ble opprettet med utgangspunkt i Enova 

Grunnfond, og som har en kapital på 25 milliarder kroner. Regjeringen Stoltenberg II skriver 

at den vil gradvis øke fondskapitalen i dette grunnfondet til 50 milliarder kroner innen 2016.  

 

Framtidsvurderinger – verdiskaping – klima 

Nedleggelsen av Norske Skog Follum medførte et prisfall på massevirke på 40 kroner per m3 

ifølge anslag gjort av Viken Skog. I situasjonen etter at Södra Cell Tofte er lagt ned, viser 

anslag at prisen per m3 massevirke og sagtømmer på kort sikt kan gå ned ytterligere med 

minst 20 kroner. Det virket som har gått til Tofte, er massevirke av gran og furu, samt 

celluloseflis (med cirka 35 prosent av tømmerstokken) fra sagbrukene, som i all hovedsak vil 

eksporteres til Karlstad-området i Sverige når det ikke finnes videreforedlere i Norge. I tillegg 

til prisfall vil det påløpe en merkostnad i transport på anslagsvis 75 kroner per m3.    

Når det nå er avklart at Södra Cell Tofte avvikles, kan den totale verdiskapingen i skogen 

falle fra dagens 1160 millioner kroner til 742 millioner kroner dersom man ikke finner andre 

kjøpere for tømmeret til tilsvarende pris her i landet, noe som er lite trolig. En fornying av 

norsk treforedling som skissert i konseptet Treklyngen som Viken Skog arbeider med, kan 

forventes å gi en verdiskaping på 1265 millioner kroner årlig framover.  

Skogen er et av de viktigste bidragene til å binde CO2 i Norge. Det krever et aktivt skogbruk 

fra foryngelse via skogskjøtsel til hogst, fordi gammel skog etter hvert blir nedbrutt og slipper 
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dermed ut CO2. Med en årlig tilvekst på 24,6 millioner m3 fra 2010  – på landsbasis – fordrer 

det en økt avvirkning på 15 millioner m3. Dersom norsk skog skal driftes i dette perspektivet, 

må det være avsetningsmuligheter for hele treet, ikke bare det som går til sagtømmer, men 

også for massevirke og energivirke til en høy totaletterspørsel. Dette gjelder for skogen i Oslo 

og Akershus som for resten av skogen i Norge, selv om disse to fylkene avvirker en betydelig 

større andel av tilveksten enn landsgjennomsnittet.  

Med dagens situasjon, hvor industribedrifter som videreforedler massevirke, legges ned, er 

dette en utfordring for hele skogsnæringen, og for samfunnet, som mister en verdifull ressurs 

og som samtidig blir stadig mer avhengig av fossil sektor.  
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11 Oppsummering av skogbruk og skogbrukets 
verdiskaping – Oslo og Akershus 

Skogbruket i Oslo og Akershus står for en verdiskaping i på 1165 millioner kroner. Dette er 

både førstehånds salgsverdi av virket, verdi av tjenester som kjøpes for produksjon, 

avvirkning og salg av virket, samt verdi av transport og videreforedling ved 

industrianleggene. En kommunevis fordeling er gjengitt i tabell 11.1. 

Innenfor skogindustrien er det tre større sagbruk i Akershus fylke og ingen i Oslo. Det er 

en del større energiverk i fylkene som bruker flis som råstoff. Fylkene har ikke 

treforedlingsindustri. 
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Tabell 11.1  Sammendrag av verdiskaping med aktuell situasjon per utgangen av 2012. 
Kilde: Skogfond og Viken skog AS 

   Foredl 
ings‐ 

Skogs
drift 

Skog
kultur 

Vei
invest 

Trans 
port 

Adm/
måling 

Total

kommune  verdi  Verdi verdi Verdi Verdi  verdi Verdi
skaping 

211 Vestby  38 886 402  4 468 704 655 650 107 551 2 623 434  1 072 489 47 814 230

213 Ski  28 766 660  3 305 775 588 030 47 035 1 995 884  793 386 35 496 770

214 Ås  24 265 363  2 788 500 561 871 45 081 1 605 763  669 240 29 935 818

215 Frogn  20 109 062  2 310 871 289 722 23 334 1 304 674  554 609 24 592 272

216 Nesodden  8 576 235  985 554 81 386 146 058 593 094  236 533 10 618 860

217 Oppegård  2 882 010  331 192 47 863 39 938 201 191  79 486 3 581 681

219 Bærum  23 298 087  2 706 871 448 028 24 455 1 486 902  649 649 28 613 992

220 Asker   6 649 101  772 521 221 819 6 223 389 522  185 405 8 224 591

221 Aurskog‐Høland  187 320 274  20 403 350 3 005 173 2 921 144 14 707 161  4 896 804 233 253 906

226 Sørum  34 199 323  3 695 129 371 368 376 047 2 507 116  886 831 42 035 814

227 Fet  21 189 722  2 618 458 255 719 29 714 1 539 643  628 430 26 261 686

228 Rælingen  3 929 229  457 371 71 617 5 809 279 520  109 769 4 853 315

229 Enebakk  36 512 895  4 232 296 736 757 613 041 3 055 908  1 015 751 46 166 647

230 Lørenskog  3 326 792  387 246 128 744 42 829 236 663  92 939 4 215 212

231 Skedsmo  2 973 598  346 133 113 788 0 212 148  83 072 3 728 739

233 Nittedal  27 282 134  3 175 700 695 193 99 783 2 095 159  762 168 34 110 137

234 Gjerdrum  6 534 522  769 679 148 070 178 023 470 997  184 723 8 286 014

235 Ullensaker  88 886 703  10 469 663 951 481 253 091 6 482 790  2 512 719 109 556 447

236 Nes  120 215 779  13 493 654 1 657 365 767 294 8 734 118  3 238 477 148 106 687

237 Eidsvoll  92 627 649  10 397 017 1 507 745 826 456 7 420 011  2 495 284 115 274 162

238 Nannestad  60 871 879  7 169 892 1 696 584 133 775 4 712 327  1 720 774 76 305 231

239 Hurdal  52 401 476  6 172 192 1 880 499 232 685 4 306 328  1 481 326 66 474 505

Sum Akershus  891 704 895  101 457 767 16 114 471 6 919 367 66 960 355  24 349 864 1 107 506 718

301 Oslo  46 364 365  5 280 413 1 031 889 171 000 3 395 851  1 267 299 57 510 817

Sum Oslo og Akershus  938 069 260  106 738 179 17 146 360 7 090 367 70 356 206  25 617 163 1 165 017 534

 

Tabellen (tabell 11.1) viser en verdiproduksjon i primær- og sekundærskogbruket på cirka 

157 millioner kroner og en verdiskaping i skogindustrien, inklusive kjøp av transporttjenester, 

på 1 008 millioner kroner.  

Totalt gir skogbruket i Oslo og Akershus med videreforedling og kjøp av tjenester en 

anslått sysselsetting på 300 årsverk. Årsverk fra skogindustrien er etter opplysninger fra 

industrien. Årsverk i annen skogadministrasjon, i energiforetak og i treforedling er ikke tatt 

med. Fordeling på områder er gjengitt i tabellen (tabell 11.2) nedenfor. 
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Tabell 11.2  Årsverk i skogsdrift og skogindustri i 2012. Årsverk innenfor administrasjon, 
energiforedling og treforedling er ikke tatt med. Kilde: Industrien og 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  

Virksomhet Årsverk

Skogsdrift 65

Skogkultur og veiinvesteringer 25

Adm/tømmersalg mv 

(knyttet til salg og måling av 

virke) 

25

Vedomsetning (anslag) 35

Primærskogbruket 150

Tømmertransport 30

Foredling sagbruk 120

Årsverk i skog- og trenæring 300

 

De endringene innenfor treforedlingsindustrien som har funnet sted sommeren 2013, betinger 

at næringen trenger investeringer i ny framtidsrettet industri samtidig som investeringer i 

primærskogbruket opprettholdes og helst økes. Dette betinger blant annet en gjennomgang av, 

og endring i, gjeldende rammevilkår for hele verdikjeden inklusive infrastrukturen fra stubbe 

til tomt. Dette er ikke spesielt for Oslo og Akershus. 

En beregning/anslag av CO2-binding i fylkets skoger viser at dagens stående kubikkmasse 

anslagsvis binder 95 millioner tonn CO2 årlig, mens tilvekst minus dagens nivå for avvirking 

kan binde 0,75 millioner tonn CO2 årlig. Tiltak som økt plantetall, godt stell av ungskogen for 

å få rask tilvekst, økt avvirkning, noe forlenget omløpstid og økt bruk av trevirke i bygg vil 

være blant de tiltak som gjør at skogens potensial kan utnyttes bedre. 
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11.1 Framtidig skognæring  

Siden 2015 har noe under halvparten av årlig tømmerforbruk i industrien blitt nedlagt i Norge. 

Hele samfunn som Hurum, Hønefoss og Moss, har mistet hjørnestensbedrifter, og Norge har 

mistet viktige ledd i foredling av norsk tømmer.  

Tabell 11.3  Årlig tømmerforbruk i industri fra høsten 2013. Kilde: Dagens Næringsliv mai 
2013. 

Fabrikk Total forbruk Massevirke Flis

Borregaard 1 000

Norske skog 

Saugbrugs 

700

Norske skog Skogn 900

Vafoss 100

Hellefoss 110

Forestia 

Braskeriedfoss 

450 50 400

Huntonit 90

Rygene 80

Hunton 80

Arbor  75

Totalt 4 850

 

Tabell 11.4  Tapt tømmerforbruk fra år 2005. Kilde: Dagens Næringsliv mai 2013. 

Fabrikk Total forbruk Massevirke Flis

Tofte 1 900 1300 600

Norske Skog 

Follum 

430 330 100

Norske skog Union 280 200 80

Peterson Moss 800 200 600

Forestia Kvam 60 10 50

Norske Skog Skogn 

Maskinstengning 

225 175 50

Totalt 3 695

 

Skogen skal være en av de viktigste bidragene til å binde CO2 i Norge. Det krever et aktivt 

skogbruk fordi gammel skog etterhvert blir nedbrutt og slipper dermed ut CO2. Med en årlig 
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tilvekst på 24,6 millioner m3 fra 2010 fordrer det en økt avvirkning på 15 millioner m3. 

Dersom norsk skog skal driftes i dette perspektivet må det være avsetningsmuligheter for hele 

treet, ikke bare det som går til sagtømmer og til energivirke.  

Nedleggelsen av Norske Skog Follum medførte et prisfall på massevirke på 40 kroner per 

m3 i følge analyser gjort av Viken Skog. Situasjonen etter at Södra Cell Tofte er lagt ned viser 

beregninger at prisen per m3 massevikre og sagtømmer vil gå ytterligere ned med minst 20 

kroner. Det virke som har gått til Tofte er massevirke av gran og furu, samt celluloseflis (med 

cirka 35 prosent av tømmerstokken) fra sagbrukene, som i all hovedsak vil eksporteres til 

Karlstad-området i Sverige når det ikke finnes videreforedlere i Norge. I tillegg til prisfall vil 

det påløpe en merkostnad i transport på 75 kroner per m3.  

Med dagens situasjon hvor industribedrifter som videreforedler massevirke legges ned, er 

dette en utfordring for hele skogsnæringen, og for samfunnet, som mister en verdifull ressurs 

og som samtidig blir stadig mer avhengig av fossil sektor.  
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12 Oljealderen og landbruket 

Opptrapping i oljealderens barndom 

Første november 1975, under Trygve Brattelis andre regjering, ble det fattet et historisk 

vedtak på Stortinget. Det ble kalt opptrappingsvedtaket fordi det der ble vedtatt at jordbruket i 

løpet av tre stortingsperioder skulle nå samme inntektsnivå som industriarbeidere. Året etter 

kom stortingsmelding 14, der mer detaljerte mål for opptrappingen ble satt. Selvforsyningen 

skulle økes til 49 prosent fra drøye 40 prosent. Kornarealet skulle opp fra 3 millioner dekar til 

3,6 millioner dekar, og totalt jordbruksareal skulle økes med en million dekar – til 10 

millioner – alt innen 1990.  

Logikken bak dette ble tydelig presentert gjennom stortingsmelding 25 (1973–74) med 

tittelen «Petroleumsnæringens plass i det norske samfunn». «Bedret mulighet for sysselsetting 

i andre næringer kan gi raskere reduksjon av sysselsetting i landbruk og fiske enn forsvarlig. 

Virkemidlene i landbruks- og fiskeripolitikken vil bli utviklet med sikte på at de kan bidra til 

å motvirke dette, og til at det nåværende bosettingsmønster i hovedsak kan opprettholdes.» 

Både totalarealet og kornarealet økte, og mathveteandelen nådde etter hvert nye høyder, så 

selvforsyningen steg til nettopp det fastsatte nivået. Men det kom ikke av seg selv. 

Tilskuddene økte, målprisene steg, og investeringer på gjennomsnittsbruket ble kraftig 

stimulert; ungdom og voksne satset med trygghet om en framtid i landbruket. Underveis 

trengte man både melkekvoter og konsesjoner for å holde igjen produksjonsveksten. Allerede 

i 1982, under Willoch I, ble inntektsmålet erklært nådd lenge før tiden, og situasjonen i 

næringen stabiliserte seg. 

Utover på 1990-tallet ble jordbruksstøtten tatt ned, særlig etter EU-kampen, selv om 

Bondevik I bidro til inntektsvekst. Under Bondevik II derimot økte forskjellene dramatisk 

gjennom to store grep: økt satsing på samdrifter i melkeproduksjon og sterkere fokus på 

stordrift og entreprenører i korndyrking. Dette skjedde uten tilførsel av 

investeringsvirkemidler, slik at gjeldsbelastningen økte. Stoltenberg II snudde nedgangen i 

inntektene og stabiliserte inntektsutviklingen i forhold til andre grupper, men gapet grunnet 

etterslep fra 1990-tallet og første halvdel av år 2000 har forblitt stort. Konsekvensene av 

manglende utvikling av inntektsmulighetene samt sultefôring på investeringsvirkemidler arter 

seg nå som et fall i nasjonal produksjon, også i store kornområder som Oslo og Akershus. 

Dette skyldes blant annet den høye etterspørselen etter arbeidskraft fra petroleumssektoren. I 

tillegg fører økt kamp om arealene til alt fra næringsbygg, veier og boliger, til at en del mister 

sine arealer, samt at fristelsen til å selge ut eiendommer til gunstige priser kan bli vel høy. 

 

Utfordringer i den nye oljeboomen 

Den økonomiske veksten i eiendomssektoren fra midten av 1990-tallet og et stadig økende 

trykk i oljeutvinningen legger stort press på landbruket. I tillegg har den billige kreditten ført 

Norge opp i verdenstoppen i husholdningsgjeld, og gjort at mange bønder og ungdommer 
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heller har begynt i andre næringer eller solgt hele eller deler av eiendommen, framfor å 

fortsette i landbruksnæringen. Brutto nasjonalprodukt var i 2012 på 2 598 milliarder kroner, 

hvorav petroleumssektoren utgjorde 26 prosent og annen tjenestesektor inklusive 

eiendomssektoren utgjorde 24 prosent, ifølge nasjonalregnskapet for 2012.  

 

 

 

Figur 12.1  Industri, landbruk, fiskeri, skipsfart og andre næringer som skal utvikles mellom 
petroleumssektoren og eiendomssektoren. Under «Oljeinvesteringer» er det 
anslag for både drift og direkte investeringer det vil si etterspørselseffekt Kilde: 
Nasjonalregnskapet 2011 

 

 
Næringslivet mellom oljeboomen og boligboblen sliter i kampen om kapitalen og 

arbeidskraften, og ikke minst mangel på politisk vilje til å sikre tilstrekkelige ressurser og 

rammebetingelser.  Det fører til nedbygging av tradisjonelle produksjoner i Fastlands-Norge 

generelt. Dette må snus raskt om ikke Norge skal få en sårbar ensidig produksjonsbase, 

svekket industrisektor og et land avhengig av stadig mer matimport på den ene siden og 

gjengroing på den andre, og at Norge blir en ren råvareeksporterende økonomi. Eksport av 

råolje og naturgass står for 65 prosent av all vareeksport til utlandet.  

Norges importavhengighet har gitt en økende utfordring for samfunnet som helhet. Norge 

er i økende grad avhengig av areal og produksjon i utlandet for å fø egen befolkning. 

Selvforsyningsgraden for 2012 er på 48 prosent. Justert for fôrimport kryper den under 40 

prosent. Importen av jordbruksvarer er sterkt økende og har nå nådd 45 milliarder, mens 

eksporten er stabil på en tidel av dette nivået. Det innebærer også at hjemmemarkedsandelen 

til norsk næringsmiddelindustri har falt til under 80 prosent, fra å ha vært godt oppe på 80-
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tallet for bare få år siden. Dessuten faller Norges jordbruksareal både til korn- og 

grasproduksjon, og norsk utmark gror igjen.  

Norge er nå, vel en generasjon etter opptrappingsvedtaket da oljen ble innfaset, snart 

tilbake til det samme utgangspunktet for norsk matproduksjon som i 1975. Vi blir mer og mer 

avhengige av at verdensmarkedet skal fungere for å kunne sikre våre forsyninger. I 

motsetning til i 1975 har vi ikke lenger nasjonale lagre for korn. De ble avviklet da Statens 

kornforretning ble nedlagt i 1995 som en del av tilpasningen til GATT-avtalen, 

framforhandlet i Uruguay-runden og iverksatt samme år. Gjennom denne avtalen ble også 

Verdens handelsorganisasjon, WTO, opprettet. Med andre ord er sårbarheten i dag større enn 

den var med samme selvforsyning på 1970-tallet, for nå er det ikke noe lager som kan virke 

som en buffer mellom dårlige avlinger og høye priser.  

Dette kan bli en utfordring når verden går inn i sitt sjette år med høye matpriser og ligger 

an til en tredje vinter med uroligheter grunnet et stadig høyere prisnivå på mat. Vinteren 2008 

ble flere regimer styrtet som følge av høye priser og liten nasjonal buffer til å håndtere disse. 

Vinteren 2011 kan den arabiske våren ha blitt utløst av høye hvetepriser som følge av tørken i 

det gamle Sovjet sommeren før. Nå er det Midtvesten som sliter med tørke og store 

avlingstap. Konsekvensene av dette er uvisse. I tillegg skal vi huske at etter de to forrige 

vintrene ble det satt ny global avlingsrekord i påfølgende år. Det er ikke sikkert vi er like 

heldige denne gangen.  

 

Penger til politikk 

På den annen side er den norske landbruksmodellen fortsatt rimelig komplett, til forskjell fra 

de fleste andre vestlige land. Modellen har virkemidler som lett kan styrkes for å nå mål om 

økt produksjon i norsk landbruk og landbasert næringsmiddelindustri. Politikkens rammeverk 

er altså til stede, men det må finansieres tilstrekkelig. Stortinget har behandlet 

landbruksmeldingen, som kom i mars 2012, og uttrykte at ”Regjeringen vil innenfor de gitte 

handelspolitiske rammer, legge til rette for økt produksjon av landbruksvarer som det er 

naturgitt grunnlag for og som markedet etterspør, slik at selvforsyningen kan opprettholdes 

om lag på dagens nivå” (side 75 i meldingen til Stortinget). Men bruddet i årets 

jordbruksforhandlinger tyder på at man ennå ikke er moden for å ta de samme grepene som 

ble gjort en generasjon før. Likevel er det viktig å understerke at politikken er klar og i stor 

grad ferdig utviklet om det er vilje til å finansiere den tilstrekkelig for å reversere nedgangen 

og øke produksjonen. 

Og vårt internasjonale handlingsrom er stort. Akkurat som på 1970-tallet er EU-

medlemskap uaktuelt, og det blir ingen internasjonal avtale gjennom WTO. Doharunden som 

ble til i kjølvannet av 11. september 2001, framstår nå som utdatert, og mye av tenkningen er 

foreldet i en verden der Vestens makt faller, Østens øker og deler av Europa kan bli 

funksjonelle u-land. Det betyr at all makt nå er tilbake i Stortinget når det gjelder spørsmålet 

om norsk landbruks og matforsynings framtid. 
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Kampen om arbeidskraften 

I Norge er oljesektoren nå større enn noen gang. Investeringer, tjenester og drift når et 

historisk høyt nivå. Investeringene er anslått til 240 milliarder kroner for 2012. Og 2013 ser ut 

til å bli enda høyere. Rystad Energy spår at vi kan nå 400 milliarder kroner i 2015. Det er i 

hovedsak to måter å styre dette på. Man kan begrense letelisensene og utsette tildeling av 

utvinningstillatelser når man finner olje. I år skjer 89 prosent av investeringene i industrien i 

oljerelatert virksomhet. Samtidig fører fri kreditt og fri arbeidsinnvandring til at investeringer 

i eiendomsbransjen er en ”no-brainer”. EUs felles arbeidsmarked omfatter om lag 250 

millioner arbeidstakere som kan etablere seg med familier i hele EØS-området med de samme 

rettigheter som norske statsborgere når de kommer til landet. Tidligere var ikke dette en 

utfordring, fordi mobiliteten i EU-området var lav, men når arbeidsledigheten vokser i 

hjemlandet, vil motivasjonen for å søke arbeid i andre EU/EØS-land øke.  

 

Figur 12.2  Immigrasjon via EØS til Norge per 1000 innbygger. Kilde: Eurostat 2012 

 
 

 Byggbransjen ser ut til å bygge for 320 milliarder kroner i inneværende år. I dette spennet får 

vi en økende todeling av norsk produksjon: på den ene siden de som er innenfor oljesektoren, 

på den andre all annen industri, inkludert landbruket, som er utenfor. Skal disse overleve 

”dansen rundt boreriggene”, så må tempoet i utvinningen ned. Og petroleumsmeldingen er 

klar på at ”Styring av omfanget av letevirksomheten er forholdsvis enkelt” (meldingen s. 14 i 

vedlegg). Det er med andre ord politiske valg som kan styres, som ligger bak dagens 

utfordringer som all annen virksomhet har med dagens oljeaktivitet. Også grunnlaget for den 

kredittdrevne gjeldsekspansjonen hos husholdningene kan begrenses med nedtrapping av 

rentefradraget og økning av beskatning av bolig som investeringsobjekt, det vil si bolig som 

ikke er eget bosted. Norges deltakelse i Schengen er en helt frivillig avgjørelse, som et flertall 

i Stortinget har tatt.  
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Nysatsing på fornybare næringer 

Situasjonen i jordbruket, som i all annen norsk produksjon utenfor olje og eiendom, krever at 

det tas grep for å kjøle ned presset i økonomien, utover de begrensningser som ligger i 

handlingsregelen for bruk av oljepengene. Hensikten er å sikre et bredt sammensatt 

næringsliv også i framtida. Dette synes særlig viktig i landbruket, der den internasjonale 

utviklingen synliggjør en økende kamp om matressursene samtidig som framtidig 

oljeutvinning er usikker. Det gjør at vi trenger en samlet plan for å revitalisere våre fornybare 

næringer som jordbruk, skogbruk og fiskeri.  

 Små summer vil gjøre store forskjeller for å snu utviklingen i Norges landbruk. En styrket 

årlig finansiering, inkludert investeringer, på et par prosent av oljeinvesteringene ville snu 

utviklingen raskt, fordi den norske landbruksmodellen virker, bare finansieringen er 

tilstrekkelig. Da vil norske familiebruk fornyes for en ny generasjon og sikre norsk 

matforsyning fram mot 2050. Jordbruksarealet vil øke, og vi tar vare på 

næringsmiddelindustrien og annen aktivitet i Norge mellom oljesektoren og eiendomsboblen. 

Nå brukes drøyt 1 prosent av statsbudsjettet til jordbruksavtalen. Det er en nedgang fra 3 

prosent like før tusenårsskiftet. Små summer på statsbudsjettet til jordbruket vil gi store utslag 

for Norge. 

Situasjonen i skogbruket inklusive foredlingen er mer krevende. Her er fallet i 

industriproduksjonen langt større enn i jordbruket, og det skal mer til for å snu situasjonen. 

Dessuten er den gjenværende produksjon heller ikke sikret. Verken større trailere eller mer 

effektiv forsyningskjede kan løse mangel på industriell utvikling eller fallende marked for 

tradisjonelle produkter som papir og papp.  

På den annen side representerer skogen et fornybart karbon som er helt avgjørende for å 

komme ut av oljeavhengigheten og begrense klimaendringene. Slik sett må også Norge lykkes 

for at vi nasjonalt og globalt skal unngå for store klimaproblemer og for at vår økonomi ikke 

skal bli for oljeavhengig. Det er klare definerte behov for biodrivstoff både i luftfart og i 

veitrafikken. Videre vet vi at det meste som i dag har petroleum som råstoff, kan erstattes av 

råvare fra skogen. Og mange steder kan også industrianlegget levere fjernvarme til større 

nybygg.  Det vil kreve en samlet pakke fra myndighetene koblet med næringslivet for å få 

snudd de fallende trender i vår produksjonen. En formuesskatt tilpasset gründere og 

arbeidende kapital er viktig for nyskaping, gode finansierings- og tilskuddsordninger for 

utvikling av produksjonen og selve industrianlegget, god kobling mellom utdanning og 

næringsliv, målrettet forskningen og samarbeid mellom eksisterende industri vil være noen 

viktige stikkord for det som må falle på plass.  

Også dette vil beløpe seg til flere milliarder kroner om norsk skogindustri skal greie å 

omstille seg til en ny framtid, der det gamle hovedproduktet, papir og papirmasse, må 

omstilles til andre produkter. Dette er ingen umulighet, og vi mangler ikke kapital i landet, 

men i dag går den hovedsakelig til oljesektoren og eiendom. Dette må brytes gjennom en 

bedre makropolitikk samt sektorspesifikke virkemidler.   
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Roboter og fornybar energi 

Det er verdt å merke seg at industrien generelt står overfor store utfordringer og muligheter 

for å fornye produksjonen. De siste års gjennombrudd i robotteknologi og syn på bruk av 

roboter gjør at mye av standardoppgavene innenfor industri vil bli robotifisert de neste årene. 

Dette blir en form for industriell revolusjon som vil gjøre manuelt arbeid mindre dominerende 

og vil kreve stadig større kompetanse på styring av slike prosesser og kunnskap om 

robotteknologi.  

 Internasjonalt snakkes det nå om at globaliseringen kan snu, og at teknologien gjør at 

lønnskostnadenes andel av de totale produksjonskostnader avtar. Roboter koster det samme i 

Kina som i Norge, og mange industriland har mulighet for å bruke dem vel så effektivt fordi 

kompetansen hos arbeiderne er høy, infrastrukturen er god og samfunnet ellers er politisk og 

økonomisk stabilt og forutsigbart. Samtidig vektlegges viktigheten av å ha kontroll på hele 

produksjonen og at innovasjon krever god kjennskap til hele produksjonsprosessen.  

Norsk landbruk er allerede delvis robotifisert innenfor melkeproduksjon, og skogbruket 

fikk et kvantesprang med ettgreps hogstmaskiner som forandret primærskogbruket. Det betyr 

at det er et godt grunnlag å basere seg på, men det vil kreve mye av både næringsliv og av 

staten i de kommende årene å benytte seg av de mulighetene som den utviklingen gir. Det er 

neppe noe alternativ ikke å ta den nyeste teknologien innenfor roboter og datakraft i bruk. Vi 

må benytte mulighetene til å ta tilbake og videreutvikle industrien i Norge og snu de fallende 

trendene i vår produksjon utenfor oljen. Ny teknologi gir åpninger som ikke var der for få år 

siden, samtidig som det gjør at lavkostland kan være i ferd med å miste sitt 

konkurransefortrinn. 

Mer automatisering og bruk av fornybar energi er to stikkord som vil prege framtidens 

vinnere. I det ligger det store muligheter for norsk jord- og skogbruk. Men myndigheter og 

næring må handle raskt og samarbeide med bedrifter som i dag allerede kan slik produksjon, 

for å gi en ny vår til norsk landbruksproduksjon.  
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Vedlegg – Spørreundersøkelse  
 Landbrukets verdiskapning i Oslo og Akershus
  
Undersøkelsen vil ta rundt 10 minutter å besvare. Du kan gå tilbake i undersøkelsen dersom 
du skulle ha behov for det. Lykke til og takk for hjelpen! 
 
1) Hvilke produksjoner driver du på gården i dag? (flere svar er mulig)  

Korn  

Frukt, grønnsaker/veksthus og/eller poteter

Kumelkproduksjon  

Sauehold  

Slaktegrisproduksjon/smågrisproduksjon  

Egg- og/eller fjørfeproduksjon  

Storfekjøttproduksjon  

Skog/tømmer  

Gras  

Annet  

 
2) Hvilken av de produksjonene du nevnte er den viktigste for økonomien på gården?  

Korn  

Frukt, grønnsaker/veksthus og/eller poteter

Kumelkproduksjon  

Sauehold  

Slaktegrisproduksjon/smågrisproduksjon  

Egg- og/eller fjørfeproduksjon  

Storfekjøttproduksjon  

Skog/tømmer  

Gras  

Annet  

 
3) Hvordan vil du karakterisere standardene på bygningene på gården?  

Svært bra  

Ganske bra  
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Både/og  

Ganske dårlig 

Svært dårlig  

 
4) Hvordan vil du karakterisere standardene på maskinparken på gården?  

Svært bra  

Ganske bra  

Både/og  

Ganske dårlig 

Svært dårlig  

 
5) Hvilke planer har du for driften de neste ti årene?  

Utvide driften  

Redusere driften  

Som nå  

Avvikle  

Neste generasjon tar over driften

 
 
6) Hvilke investeringer er det behov for på gårdsbruket ditt? (flere svar er mulig)  

Investering i lager/tørke for korn  

Nybygg/restaurering av husdyrrom/fôrlager  

Nybygg/restaurering av annen driftsbygning  

Bytte av traktor  

Investering i maskiner  

Investering i tilleggsjord og/eller nydyrking (styrke arealgrunnlaget/bedre arrondering)

Investering som øker produksjonspotensialet (f.eks drenering)  

Nydyrking  

Opparbeide gjengrodd areal  

Melkekvote  

Annet  
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7) Har du de siste fem årene, eller planlegger du de neste ti årene, å gjennomføre større 
investeringer eller vedlikeholdsarbeid? (Vi tenker her på investeringer på minst 300 000 
kroner)  

Ja, jeg planlegger å gjennomføre investeringer for 300 000 kroner eller mer i løpet av de 
neste ti årene  

Ja, jeg har gjennomført investeringer for 300 000 kroner eller mer de siste fem årene  

Nei, jeg verken har eller planlegger å investere for 300 000 kroner eller mer de neste ti 
årene  

Ikke sikker  

 
8) Kan du anslå i kroner, hvor mye disse investeringene vil komme på? (Bruk bare tall i 
svaret - ikke mellomrom, punktum eller lignende)  

Hvis Har du de siste fem årene, eller planlegger du de neste ti årene, å gjennomføre større investeringer eller 
vedlikeholdsarbeid? (Vi tenker her på investeringer på minst 300 000 kroner) er lik Ja, jeg planlegger å 
gjennomføre investeringer for 300 000 kroner eller mer i løpet av de neste ti årene 

 

 

 

9) Hva planlegger du å investere i de neste ti årene? (flere svar er mulig)  

Hvis Har du de siste fem årene, eller planlegger du de neste ti årene, å gjennomføre større investeringer eller 
vedlikeholdsarbeid? (Vi tenker her på investeringer på minst 300 000 kroner) er lik Ja, jeg planlegger å 
gjennomføre investeringer for 300 000 kroner eller mer i løpet av de neste ti årene 

 

Investering i lager/tørke for korn  

Nybygg/restaurering av husdyrrom/fôrlager  

Nybygg/restaurering av annen driftsbygning  

Bytte av traktor  

Investering i maskiner  

Investering i tilleggsjord og/eller nydyrking (styrke arealgrunnlaget/bedre arrondering)

Investering som øker produksjonspotensialet (f.eks drenering)  

Nydyrking  

Opparbeide gjengrodd areal  

Melkekvote  

Annet  
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10) Hva har du investert i de siste fem årene? (flere svar er mulig)  

Hvis Har du de siste fem årene, eller planlegger du de neste ti årene, å gjennomføre større investeringer eller 
vedlikeholdsarbeid? (Vi tenker her på investeringer på minst 300 000 kroner) er lik Ja, jeg har gjennomført 
investeringer for 300 000 kroner eller mer de siste fem årene 

Investering i lager/tørke for korn  

Nybygg/restaurering av husdyrrom/fôrlager  

Nybygg/restaurering av annen driftsbygning  

Bytte av traktor  

Investering i maskiner  

Investering i tilleggsjord og/eller nydyrking (styrke arealgrunnlaget/bedre arrondering)

Investering som øker produksjonspotensialet (f.eks drenering)  

Nydyrking  

Opparbeide gjengrodd areal  

Melkekvote  

Annet  

 
11) Vil de planlagte investeringene utvide produksjonskapasiteten på gårdsbruket?  

Hvis Har du de siste fem årene, eller planlegger du de neste ti årene, å gjennomføre større investeringer eller 
vedlikeholdsarbeid? (Vi tenker her på investeringer på minst 300 000 kroner) er lik Ja, jeg planlegger å 
gjennomføre investeringer for 300 000 kroner eller mer i løpet av de neste ti årene 

 

Ja  

Nei  

Vet ikke

 
12) Hva er den eller de viktigste grunnene til at det ikke foreligger investeringsplaner i 
gårdsdriften? (flere svar er mulig)  

Hvis Har du de siste fem årene, eller planlegger du de neste ti årene, å gjennomføre større investeringer eller 
vedlikeholdsarbeid? (Vi tenker her på investeringer på minst 300 000 kroner) er lik Nei, jeg verken har eller 
planlegger å investere for 300 000 kroner eller mer de neste ti årene 

Det er ikke behov for å gjennomføre investeringer for 300 000 eller mer på bruket

Framtidsutsiktene i næringen er for usikre  

Jeg skal avvikle, usikkert/usannsynlig at noen vil ta over  
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For lav lønnsomhet til at investeringer betaler seg  

Jeg prioriterer arbeid ved siden av/i stedet for gårdsdriften  

Har nettopp foretatt investering  

Fikk avslag på søknad om BU‐midler  

For dårlige investeringsvirkemidler  

Annet  

 
 
13) Hvor enig er du i påstandene under på en skala fra 1 til 5 der 1 er helt uenig og 5 er 
helt enig?  

 

Helt 
uenig 

1 2 3 4 
Helt 

enig 5

Jeg har investert mer i bruket enn det inntjeningen 
tåler      

Jeg har latt være å investere fordi jeg er veldig 
usikker på om jeg har ei framtid i næringa      

Mange må skrinlegge investeringsplanene sine fordi 
det er for lite penger til fordeling gjennom BU-

systemet 
     

 
 
14) Hvordan har du planer om å finansiere investeringene dine? (flere svar er mulig)  

Hvis Har du de siste fem årene, eller planlegger du de neste ti årene, å gjennomføre større investeringer eller 
vedlikeholdsarbeid? (Vi tenker her på investeringer på minst 300 000 kroner) er lik Ja, jeg planlegger å 
gjennomføre investeringer for 300 000 kroner eller mer i løpet av de neste ti årene 

Lån i privatbank  

Rentestøtte fra Innovasjon Norge  

Investeringsstøtte fra Innovasjon Norge

Oppsparte midler/egenkapital  

Salg av skogsvirke  

Inntekt utenfor gården  

Annet  

 
15) Har du søkt om BU-midler?  

Ja, og jeg har mottatt BU-støtte  
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Ja, men jeg fikk avslag på søknaden  

Ja, og jeg venter på svar/er satt på vent

Nei, men jeg har tenkt å søke  

Nei, og jeg har ingen planer om å søke 

 
16) Har du mottatt andre former for offentlig tilskudd til investeringer? 

 
 
 
17) Hvilken kommune bor du i?  

Velg alternativ 

 
18) Størrelsen på jordbruksareal i drift? (Ta her også med leid areal)  

Under 50 dekar  

50 - 99 dekar  

100 - 199 dekar  

200 - 299 dekar  

300 - 499 dekar  

500 dekar eller mer

Vet ikke  

 
 
19) Størrelsen på skogbruksareal i drift?  

Hvis Hvilke produksjoner driver du på gården i dag? (flere svar er mulig) er lik Skog/tømmer 

Under 99 dekar  

100 - 249 dekar  

250 - 499 dekar  

500 - 999 dekar  

1000 - 1999 dekar  

2000 - 4999 dekar  
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5000 - 19 999 dekar  

20 000 dekar eller mer

Vet ikke  

 
 
20) Driver du med økologisk produksjon, eller har du planer om å starte med dette i 
løpet av de neste ti årene?  

Jeg har tenkt å legge om til økologisk produksjon  

Jeg driver økologisk og vil fortsette med det  

Jeg driver økologisk, men har tenkt å slutte med det

Nei, jeg driver konvensjonelt  

Vet ikke  
 

21) Driver du hele eller deler av produksjonen i samdrift med andre?  

Ja, hele produksjonen  

Ja, deler av produksjonen

Nei  

 
 
22) Drives det tilleggsnæringer med utgangspunkt i gårdens ressurser, og i så fall 
hvilke? (flere svar er mulig)  

Nei, vi har ingen tilleggsnæring  

Leiekjøring  

Utleie av jakt eller fiskerett  

Utleie av driftsbygninger eller bolighus  

Utleie av jordbruksareal  

Bearbeiding av skogvirke  

Bortfeste av tomter  

Camping, hytteutleie og/eller gårdsturisme  

Videreforedling og/eller salg av gårdsprodukter

Inn på tunet/Grønn omsorg  

Annet  
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23) Hvilke planer har neste generasjon for driften?  

Hvis Hvilke planer har du for driften de neste ti årene? er lik Neste generasjon tar over driften 

Videre drift med investeringer

Videre drift uten investeringer

Avvikle driften  

Vet ikke  

 
 
24) Er du kvinne eller mann?  

Kvinne

Mann  

 
25) Hvilket år er du født? (bruk bare tall i svaret, ex.1972) 

 
 
 
26) Omtrent hvor stor andel (i prosent) av husstandens inntekt vil du anslå kommer fra 
gårdsdriften? (Med gårdsdriften mener vi både jordbruk, skogbruk og eventuelle 
tilleggsnæringer med utgangspunkt i gårdsdriften)  

Mindre enn 25 prosent

25-49 prosent  

50-74 prosent  

75 prosent eller mer  

Vet ikke  

 
27) Har du arbeid utenfor gården i dag?  

Ja, heltid 

Ja, deltid 

Nei  
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