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Forord 
 
Trender i norsk landbruk (Trendundersøkelsen) er en spørreundersøkelse 
blant norske gårdbrukere. Den gjennomføres av Ruralis – Institutt for rural- 
og regionalforskning (tidligere Norsk senter for Bygdeforskning). 
Undersøkelsen har vært gjennomført annethvert år siden 2002, og årets 
undersøkelse er den niende i rekken. Det er dermed etablert en database 
som gir informasjon om utviklingen innen landbruket over tid. Undersøkelsen 
finansieres av Ruralis som en del av deres strategiske instituttsatsing. I tillegg 
har det enkelte år blitt trukket fylkesvise ekstrautvalg, som er finansiert av de 
respektive fylker. For Troms og Finnmark er det tidligere gjort fylkesvise 
datainnsamlinger i 2012.   
 
Formålet med Trendundersøkelsen er å bidra til den generelle 
kunnskapsproduksjonen om norsk landbruk. Statistisk sett er landbruket godt 
kartlagt, men det finnes likevel felt der man mangler gode data. Dette gjelder 
spesielt ulike sosiokulturelle forhold innen landbruket. Vi spør derfor blant 
annet om hverdagen til bonden, om familien og gårdshusholdet, om annen 
næringsaktivitet, samt om bondens investeringslyst og planer for framtida. 
 
Ruralis inngikk i 2017 et samarbeid med Rådhuset Vingelen, for å gjøre 
resultatene fra Trendundersøkelsen enda lettere tilgjengelig. Sammen leverer 
vi skreddersydde analyser og rapporter ut fra hvilke tema og spørsmål det er 
ønske om å studere nærmere. 
 
Denne rapporten baserer seg på ekstrautvalg som er gjennomført i Troms og 
Finnmark i 2018, med analyser av sammenhenger og utviklingstrekk på flere 
temaområder. Vi har belyst følgende tema: Økonomi, gjeld og framtidstro, 
ombygging og investeringsplaner, beite, grasfôring og rovdyr, kompetanse, 
leiejord samt bygdenæringer. 
 
Rapporten er bestilt av Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto forside: Berglund gård, Vikran, Troms 
Fotograf: Cecilie Dahl Karlsen 
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Sammendrag 
 
Bøndene i Troms og Finnmark har en betydelig rolle som samfunnsbyggere. 
Landbruksnæringa skaper store verdier og bidrar til bosetting i distriktene. 
 
Det er store variasjoner i bønders inntekt og økonomi. Det er 
melkeprodusentene som i størst grad har opplevd en positiv økonomisk 
utvikling de siste årene. Der det drives melkeproduksjon er sannsynligheten 
også størst for at noen vil overta gården. 
 
Over halvparten av gårdbrukerne vil anbefale barna sine å ta over gården, 
selv om mange ikke vet om det er noen som vil overta. Nesten halvparten av 
bøndene i Troms, og to av fem i Finnmark, sier at det er «lite sannsynlig» eller 
«usannsynlig» at noen vil ta over gården.  
 
Gårdbrukerne i Troms og Finnmark har litt ulike forventninger til det 
økonomiske resultatet fra gårdsdriften de neste fem årene. Bøndene i 
Finnmark er generelt litt mer positive til framtida enn hva Tromsbøndene er. 
 
Litt over halvparten av melkeprodusentene i Trendutvalget for Finnmark, og 
to av fem produsenter i Troms, tilfredsstiller løsdriftskravet. De resterende 
bøndene må foreta store investeringer de kommende årene hvis de vil 
fortsette produksjonen. Undersøkelsen viser at ikke alle er klare for å 
gjennomføre denne endringen de neste fem årene. Vi ser likevel at det 
planlegges investeringer framover, i begge fylkene.  
 
Beite er en stor og viktig ressurs for bonden i både Troms og Finnmark. 
Spesielt i Troms utnyttes beite som ressurs i stor grad. De fleste gårdbrukerne 
sier at de i framtida vil ha samme omfang av beitebruk som i dag, eller at de 
vil øke omfanget. Det er flere faktorer som begrenser utnyttelsen av 
beiteressursene. Tap av husdyr på grunn av rovdyr er en viktig faktor, dårlige 
og manglende gjerder er en annen.  
 
Gårdbrukerne i både Troms og Finnmark vurderer sin egen kompetanse til å 
være jevnt over god, spesielt innenfor husdyrhold. Den viktigste kilden til ny 
kunnskap er andre bønder i området. Dette viser at det å ha et 
landbruksmiljø rundt seg ikke bare er viktig sosialt sett, men også for 
kunnskapsutveksling. De fleste mener at de får dekket sitt behov for faglig 
oppdatering til en viss grad, men ikke alle. Hver femte bonde i Finnmark 
mener at behovet for faglig oppdatering kun dekkes i «liten grad». 
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Den største andelen bønder vil øke det dyrka arealet framover, mens nesten 
ingen vil redusere det. Mange av brukene i både Troms og Finnmark leier 
jord. Noen leier mye; inntil halvparten av arealet gårdsbruket disponerer og 
driver. Spesielt i Troms er det en stor andel som leier jord fra mange ulike 
bruk. Når en er avhengig av leiejord, og baserer driftsnivået på det, er det 
viktig med gode og langsiktige avtaler. Vi ser at leid jord har en lavere 
prioritering enn eid jord, når det gjelder vedlikehold som grøfting og 
drenering. Leie av jord fører også til mer transport over lengre avstander.  
 
Norske bønder er gode på å utnytte ressursene på gårdene sine, noe vi også 
ser i Troms og Finnmark. Godt over 60 prosent av alle gårdbrukerne i 
undersøkelsen driver med en eller annen form for næring med utgangspunkt 
i gårdens ressurser, i tillegg til hovedproduksjonen. Aktivitetene varierer 
stort, både i omfang og økonomi. De mest utbredte næringene er leiekjøring 
og produksjon av ved eller biobrensel. Gårdbrukere i alle aldersgrupper og 
produksjonsformer driver med bygdenæringer. Faktorer som de fleste 
gårdbrukerne oppgir hadde stor betydning for at de startet opp er «Ledige 
ressurser på bruket», «Hadde behov for ekstra inntekter» og «Ønske om å 
skape/få til noe».  
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Trendundersøkelsens formål 
 
«Trender i norsk landbruk» (Trendundersøkelsen) er en spørreundersøkelse 
blant norske gårdbrukere. Undersøkelsen gjentas hvert annet år, slik at man 
fra 2002 har fått etablert en database som gir informasjon om utviklingen 
innen landbruket over tid. Undersøkelsen gjennomføres av Ruralis – Institutt 
for rural- og regionalforskning, og er en del av Ruralis sin strategiske 
instituttsatsing (SIS) «Landbruk og bønder i endring – mellom økonomi, 
politiske skift og grønne trender». Den nasjonale Trendundersøkelsen 
finansieres derfor av Ruralis. I tillegg er det jevnlig blitt trukket fylkesvise 
ekstrautvalg som er finansiert av de respektive fylker.  
 
Formålet med Trender i norsk landbruk er tredelt. For det første ønsker vi å 
bidra til den generelle kunnskapsproduksjonen om norsk landbruk. 
Landbruket er generelt sett godt kartlagt som næring, statistisk sett, men 
likevel er det fortsatt en rekke felt der man mangler gode data. Dette gjelder 
spesielt ulike sosiokulturelle forhold innen landbruket. 
 
For det andre ønsker Ruralis å etablere en ressursdatabase om landbruket 
innenfor sine prioriterte forskningsområder. En slik database vil ligge til grunn 
for det løpende forskningsarbeidet ved senteret, og også som utgangspunkt 
for formidling. Videre vil Trendundersøkelsen bidra til å identifisere nye 
problemstillinger innen landbruksforskningen. 
 
For det tredje vil tidsserien gi et godt kunnskapsbasert utgangspunkt for 
Ruralis sitt bidrag til den løpende, offentlige landbruksdebatten. Dette 
innebærer blant annet oppdatert kunnskap, analyser og ideer om og for 
norsk landbruk, og er perspektiv og problemstillinger som per i dag ikke 
nødvendigvis dekkes av primærnæringsprogrammet i Forskningsrådet 
(Bionær). Dette er problemstillinger som ikke har tidsavgrenset relevans, og 
som det er viktig at Ruralis har løpende oppdatering, vedlikehold og 
videreutvikling av forskningskompetanse på.  
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Utvalg og metode  
 
I Troms og Finnmark ble Trendundersøkelsen 2018 sendt ut til et tilfeldig 
utvalg bønder, fordelt på 850 bønder i Troms og 250 bønder i Finnmark. 
Undersøkelsen ble sendt ut 50/50 per post og som epost-undersøkelse, og 
baserer seg på innrapportert bostedsadresse og epost-adresse som 
rapporteres inn i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd. Etter en 
hovedutsendelse og en påminnelse svarte 299 bønder fra Troms og 91 
bønder fra Finnmark på undersøkelsen. 
 
Svarprosenten på postutsendelsen var noe høyere enn svarprosenten på 
epostutsendelsen. For Troms og Finnmark var svarprosenten henholdsvis  
40 prosent per post og 29 prosent for epostutvalget. Samlet sett er dette en 
tilfredsstillende svarprosent, og gir en god analytisk størrelse på utvalgene. 
 
Tabell 1: Trendundersøkelsens representativitet. Sammenligning av utvalg for Troms og 
Finnmark i Trender 2018 med statistikk for fylkene hentet fra SSB, 2016. Prosentfordeling. 

 

Troms og Finnmark SSB 2016 Trendundersøkelsen 
2018 

Andel bønder fra Troms og Finnmark   

Troms 75,0 76,7 

Finnmark 25,0 23,3 

Demografi   

Andel kvinner 22,9 22,7 

Gjennomsnittsalder 52 år 54 år 

Bruk med forskjellige husdyr   

Bruk med melkekyr 23,5 27,5 

Bruk med sau 50,5 52,2 

Bruk med storfe 31,8 32,0 

Areal   

<100 dekar 22,1 20,9 

100-499 dekar 62,9 64,7 

Over 500 dekar 15,0 14,4 
 

Ved å sammenligne fordelingen på enkelte sentrale variabler i 
Trendundersøkelsen med populasjonsdata fra Statistisk Sentralbyrå (SSB, 
2016a), kan vi vurdere undersøkelsens representativitet (Tabell 1). 
Overordnet er det små forskjeller mellom Trendutvalget og SSB-dataene. Vi 
ser at andelen bønder i undersøkelsen fra Finnmark er noe 
underrepresentert. SSB-data viser at totalt 25 prosent av bøndene i Troms og 
Finnmark kommer fra Finnmark, til sammenligning med 23,3 prosent fra 
Finnmark i Trendutvalget. Avviket er likevel ikke så stort at vi har sett det 
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nødvendig å vekte utvalgene for disse forskjellene. Alders- og 
kjønnsfordelingen i Trendutvalget samsvarer godt med fordelingen blant alle 
gårdbrukere i Troms og Finnmark, selv om eldre bønder er noe 
overrepresentert. Trendutvalget samsvarer også med fordelingen i SSB-data 
med tanke på andelen bruk med sau og storfe, mens bruk med melkekyr er 
noe overrepresentert.  
 
Vi kan vanskelig se noen store og systematiske konsekvenser av de avvikene 
mellom utvalgene og populasjonen som er avdekket. Kjennskap til avvikene 
er imidlertid nyttig og kan tas inn i vurderingen av resultater fra individuelle 
analyser. Som generell konklusjon vurderer vi at Trendundersøkelsen gir en 
god representasjon av bøndene i Troms og Finnmark. Dette med ett unntak:  
I Trender i norsk landbruk har vi ikke datagrunnlag for å se på reindrifta, og 
reindrift inngår derfor ikke i denne rapporten. 
 
Dersom ikke annet er nevnt er kilden til dataene vi analyserer 
Trendundersøkelsen 2018, og i noen tilfeller Trendundersøkelser for tidligere 
år. Etter avtale med oppdragsgiver har vi i denne rapporten presentert tall for 
fylkene Troms og Finnmark separat, uten noen nærmere regioninndeling 
innad i hvert fylke. Vi har sammenlignet med landsgjennomsnittet der det har 
vært naturlig. I enkelte tilfeller har vi sett på Troms og Finnmark samlet.  
 
I enkelte analyser har vi sett på forskjeller mellom ulike hovedproduksjoner. I 
spørsmålssettet er hovedproduksjon delt inn i ulike kategorier. I denne 
rapporten forholder vi oss til de tre kategoriene med flest respondenter fra 
Troms og Finnmark. Disse er «melkeproduksjon», «annet husdyrhold», og 
«planteproduksjon». Innenfor «melkeproduksjon» har vi for Troms primært 
produsenter av kumelk, men også noen produsenter av geitemelk. Innenfor 
«planteproduksjon» finner vi blant annet grønnsaksproduksjon, potet- og 
bærproduksjon. Grovfôrprodusenter som ikke har husdyr faller også innenfor 
denne kategorien.  
 

Statistiske analyser 
I figurene har vi brukt stjerner* for å markere statistisk signifikante 
sammenhenger. Litt forenklet, vil det si at forskjellen vi ser i utvalget med 
stor sannsynlighet også vil gjelde for befolkningen vi undersøker. Stjernene 
baserer seg på kjikvadrat-testen. Kjikvadrat-testen måler sammenhengen 
mellom to variabler eller spørsmål, som for eksempel sammenhengen 
mellom ulike grupper i forhold til en annen variabel. En stjerne tilsvarer 95 % 
konfidensintervall (p < 0,05) og to stjerner tilsvarer 99 % konfidensintervall 
(p< 0,01). Vi har oppgitt antall respondenter (n-verdi) i figuroverskriftene.  
 
I enkelte tilfeller har vi også brukt multippel regresjonsanalyse for å 
undersøke effekten på en avhengig variabel fra en eller flere uavhengige 
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variabler. Med regresjonsanalysen kan vi undersøke hvor mye verdien på en 
variabel vil øke eller reduseres med utgangspunkt i endringen i en eller flere 
andre variabler. For eksempel hvordan tilfredshet med landbruksfaglig miljø 
lokalt påvirker gårdbrukerens opplevelse av å få dekket eget behov for faglig 
oppdatering. En multippel regresjonsanalyse undersøker om det er flere 
faktorer som påvirker den avhengige variabelen, og hvor mye. For å bruke 
samme eksempel kan vi se på om gårdbrukerens alder, kjønn og utdanning, i 
tillegg til tilfredshet med landbruksfaglig miljø lokalt, påvirker opplevelsen av 
å få dekket eget behov for faglig oppdatering. 
 
I noen tilfeller har vi tatt analysen ett steg videre ved hjelp av probabilistisk 
statistisk analyse. Vi har da benyttet probit-modellen hvor binære spørsmål, 
som ja eller nei, kan tolkes som sannsynligheten for at én enhets økning i 
variabelen av interesse endres ved én enhets økning i forklaringsvariabelen. 
 
 

 
Fagerfjell i Målselv, Troms. Foto: Yvonne Barnung Østgaard   
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Landbruket i Troms og Finnmark 
 
Geografi og topografi i Norge gjør at vekstsesongen er kort, klimaet er kaldt 
og produksjonsarealene er spredte. Dette gjør seg spesielt gjeldende i nord. 
Her er klimaet den viktigste begrensende faktoren for landbruksproduksjon. 
Likevel er landbruket en viktig næring, både i Troms og Finnmark. 
Grovfôrbasert husdyrproduksjon er den viktigste produksjonsformen. Nær  
90 prosent av jordbruksarealet i drift blir brukt til grovfôrproduksjon, mens 
11 prosent brukes til innmarksbeite (NIBIO, 2017a og b).  
 
Landbruket i Troms og Finnmark består av både jordbruk, bygdenæringer, 
reindrift og skogbruk. Alle disse næringene bidrar til bosetting, sysselsetting 
og utvikling i distriktene, og er samtidig viktige kulturbærere. I denne 
rapporten har vi kun sett på jordbruk og bygdenæringer.  
 

Troms 
Jordbruket i Troms preges av små enheter. Mye av den dyrka jorda ligger i 
smale striper langs sjøen. I de store dalførene Målselvdalen, Bardudalen og 
Reisadalen finner vi store elveavsetninger som gir godt grunnlag for landbruk. 
I disse områdene er eiendommene større enn langs kysten og i fjordstrøkene 
(Troms Fylkeskommune, 2014).  
 
I Troms er det produksjon av kumelk, samt saue- og geitehold, som er de 
viktigste produksjonsformene. I tillegg er det også noe produksjon av svin, 
storfekjøtt og potet. Utmarksbeite er en viktig del av ressursgrunnlaget for 
jordbruket og reindrifta i Troms. Troms er det fylket i Norge som har den 
høyeste andelen av utmarksbeitearealet i den beste beiteklassen. 
Utnyttelsesprosenten er lav. Dyretallet på utmarksbeite kunne vært doblet, 
eller kanskje tredoblet (NIBIO, 2016). 
 
I Troms var det 871 brukere som søkte produksjonstilskudd i 2017 
(Landbruksdirektoratet, 2018). Troms hadde 239 583 daa jordbruksareal i 
aktiv drift, noe som tilsvarer 2,4 prosent av jordbruksarealet i hele landet 
(Landbruksdirektoratet, 2018) og 0,96 prosent av fylkets totale areal (NIBIO, 
2017a). Av det dyrkede arealet er 88 prosent grovfôr og 11 prosent 
innmarksbeite. På det dyrkede arealet er 1,2 prosent potet og 0,1 prosent 
grønnsaker (NIBIO, 2017a). 
 
Troms har hatt en sterk nedgang både i antall bruk (SSB, 2016b) og i 
jordbruksareal (SSB, 2016c) fra årtusenskiftet og fram til i dag. Jordbrukets 
betydning for verdiskaping og sysselsetting i fylket har blitt redusert over tid 
(Stornes, 2014a).  
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Finnmark 
Melkeproduksjon, sauehold og storfekjøtt er de viktigste produksjonene i 
jordbruket i Finnmark. Bruksstrukturen har et vidt spenn fra de minste 
sauebrukene med 20-30 vinterfôra sau, til de største melkebrukene med 
millioner i omsetning. Finnmark har generelt noe større gårdsbruk, og 
satsene for arealtilskudd og distriktstilskudd på melk er høyere her enn i 
Nord-Norge for øvrig. I 2014 sto melkeproduksjonen for 67 prosent av 
verdiskapingen i jordbruket, sau for 29 prosent og annen produksjon for  
4 prosent. I perioden 2009-2014 gikk den totale produksjonen av sauekjøtt 
ned med ca. 5-10 prosent, samtidig med at melkeproduksjonen har økt med 
ca. 500 000 liter (Finnmark Fylkeskommune, 2015).   
 
I Finnmark var det 295 brukere som søkte produksjonstilskudd i 2017 
(Landbruksdirektoratet, 2018). Finnmark hadde 91 441 daa jordbruksareal i 
aktiv drift, noe som tilsvarer 0,93 prosent av jordbruksarealet i hele landet 
(Landbruksdirektoratet, 2018) og 0,2 prosent av fylkets totale areal (NIBIO, 
2017b). Av det dyrkede arealet er 89 prosent grovfôr og knapt 11 prosent 
innmarksbeite, 0,1 prosent er potet og 0,1 prosent er korn (NIBIO, 2017b). 
 
Alta var i 2014 den største jordbrukskommunen og den største 
melkeproduksjonskommunen i Finnmark, med en verdiskaping på  
40 millioner kroner. Deretter kommer Tana og Sør-Varanger. Nesseby var den 
største sauekommunen, og i tillegg den kommunen i fylket som hadde hatt 
størst økning i jordbruksproduksjonen de siste 10 årene (Stornes, 2014b).  
 
Finnmark er ellers det fylket i landet med høyest kvinneandel. Andelen er  
bortimot 30 prosent og stigende (SSB, 2016d). I enkelte kommuner i fylket 
har flertallet av generasjonsskiftene de siste årene vært gjennomført av en 
kvinne. 

 
Norges nordligste melkebruk. Bakkarfjord, Lebesby kommune, Finnmark.  
Foto: Lise Kaldahl Skreddernes 
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En beskrivelse av gårdbrukeren 
 
I denne rapporten definerer vi gårdbrukeren som den som har hovedansvaret 
for driften av gården. De fleste gårdbrukere i Troms og Finnmark er 
middelaldrende. To av tre bønder i Trendutvalget for Troms har vokst opp på 
gårdsbruket de bor på i dag, og 13 prosent har vokst opp på et annet 
gårdsbruk. Over 90 prosent av bøndene i Troms oppgir at de har vokst opp på 
bygda. Litt over halvparten av bøndene i Trendutvalget for Finnmark har 
vokst opp på gårdsbruket der de bor, mens 16 prosent har vokst opp på et 
annet gårdsbruk. Nesten 80 prosent av Finnmarksbøndene oppgir at de har 
vokst opp på bygda.  
 
Bøndene i begge fylkene oppgir at landbruksinteresse og interesse for et liv 
på bygda har størst betydning for at gårdbrukeryrket ble valgt i 
utgangspunktet. Et ønske om å være selvstendig har også stor betydning. Om 
lag 60 prosent tenker på seg selv først og fremst som gårdbrukere. Om lag  
12 prosent har et annet hovedyrke, men driver gård i tillegg.   
 

Kjønnsfordeling 
Kjønnsfordelingen mellom kvinnelige og mannlige gårdbrukere i Troms og 
Finnmark avviker noe fra landsgjennomsnittet (Figur 1). Finnmark har den 
høyeste kvinneandelen. Her er 73 prosent av gårdbrukerne menn og 27 
prosent er kvinner. I Troms er fordelingen omlag 80 prosent menn og 20 
prosent kvinner, mens kvinneandelen i Norge er 17 prosent.  
 
Selv om andelen kvinnelige gårdbrukere generelt er lav, er den likevel svakt 
økende (SSB, 2016d). Odelsloven ga 
fram til 1974 brødre fortrinnsrett 
framfor søstre til å ta over gården. 
Siden endringen i 1974 har kvinner 
født i 1965 eller senere samme rett 
som sine brødre til å overta. 
Kvinneandelen blant yngre og 
middelaldrende gårdbrukere vil derfor 
kunne antas å øke noe i tida framover. 
Tallene fra SSB viser at prosentandelen 
kvinnelige bønder økte i perioden 1999 
til 2016 fra 18 til 20 prosent i Troms og 
fra 21 til 27 prosent i Finnmark. 
Samtidig går antallet kvinner i 
landbruket totalt sett ned, i takt med 
at antallet bønder stadig reduseres.  

Figur 1: Kjønnsfordeling gårdbrukere (SSB, 2016) 
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Ettersom et flertall av de registrerte gårdbrukerne er menn, har også 
undersøkelsen en overvekt av mannlige respondenter. Dermed er det først 
og fremst den mannlige delen av landbruksbefolkningen som kommer til 
uttrykk i Trendundersøkelsen. Selv om hovedgårdbrukeren ofte er en mann, 
bidrar 75 prosent av ektefellene/ samboerne inn i gårdsdriften i en eller 
annen form.  
 
Bortimot halvparten av partnerne i Troms og Finnmark deltar «ofte» eller 
«alltid» i praktisk arbeid i gårdsdrifta, samt i daglige beslutninger og ledelse 
av gårdsarbeidet. Godt over halvparten av partnerne deltar i langsiktig 
planlegging og investeringsbeslutninger, mens 20 prosent deltar i 
regnskapsføring. 
 

Aldersfordeling 
Tall fra SSB viser at gjennomsnittsalderen på gårdbrukerne i Troms og 
Finnmark har økt med 3 år siden år 2000. Snittalderen er nå 52 år i begge 
fylkene (SSB, 2016e).  
 
Tallene fra SSB viser videre at 16 prosent av dagens aktive gårdbrukere i 
Troms og 15 prosent i Finnmark er under 40 år (Figur 2). Drøyt halvparten av 
gårdbrukerne (54 prosent i Troms og 57 prosent i Finnmark) er i 40- eller 50-
årene. Samtidig er over en fjerdedel av bøndene over 60 år (31 prosent i 
Troms og 28 prosent i Finnmark). Aldersfordelingen blant bøndene i Troms og 
Finnmark er svært lik aldersfordelingen blant bøndene i hele Norge. 
 
 

 
 
Figur 2: Aldersfordeling gårdbrukere (SSB, 2016)  
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Økonomi, gjeld og framtidstro 

 
Den økonomiske situasjonen er ofte det som har størst betydning for 

framtidig drift på en gård. Økonomisk 
resultat er ofte avgjørende med hensyn til 
om noen vil ta over og drive bruket 
framover. Det er også en avgjørende 
faktor når det legges planer for framtida. 
Er det økonomi til å investere, og til å sette 
seg i gjeld? 
 
I dette kapittelet skal vi se nærmere på 
den økonomiske situasjonen på 
gårdsbruket, og hva bonden tror om 
framtida i forhold til både økonomi og 
framtidig produksjon. Vi ser videre på 
framtidstro, i form av om bøndene vil 
anbefale barna å ta over gården, om de 
tror noen i familien vil ta over, og hvordan 
de ser for seg utviklingen 20 år fram i tid. 

FAKTA: 
Gjennomsnittlig 
næringsinntekt fra 
jordbruk per bruker: 
Troms  208 000 kr 
Finnmark 186 200 kr 
Norge  190 100 kr 
 
Gjennomsnittlig gjeld  
per bruker: 
Troms   1 549 000 kr 
Finnmark  1 646 000 kr 
Norge  2 140 000 kr 
 
(Kilde: SSB, 2016f) 
 
 

OPPSUMMERING: 
Det er omtrent like mange av bøndene som mener at det 
økonomiske resultatet fra gårdsdriften har endret seg positivt, 
negativt, eller ikke endret seg, de siste fem årene. Dette gjelder både 
for Troms og Finnmark. Melkeprodusentene er de som i størst grad 
har opplevd en positiv økonomisk utvikling.  
 
Gårdbrukerne i Troms og Finnmark har litt ulike forventninger til det 
økonomiske resultatet de neste fem årene. Bøndene i Finnmark er 
generelt litt mer positive til framtida enn hva Tromsbøndene er. 
 
Når det gjelder produksjon framover, oppgir flere bønder at de vil 
øke produksjonen og det dyrka arealet, mens nesten ingen vil 
redusere. Et spørsmål da er om det blir for liten tilgang på dyrka 
areal for å få til den ønskede produksjonsøkningen?  
 
Over halvparten av gårdbrukerne vil anbefale barna sine å ta over 
gården, men mange vet ikke om noen vil. Nesten halvparten av 
bøndene i Troms, og to av fem i Finnmark, sier at det er «lite 
sannsynlig» eller «usannsynlig» at noen vil ta over. På melkebrukene 
er sannsynligheten størst for at noen vil drive videre. 
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Økonomisk situasjon på gårdsbruket 
Gårdbrukerne ble i undersøkelsen bedt om å oppgi netto næringsinntekt fra 
jord- og skogbruket (Figur 3). Vi ser at 22 prosent av bøndene i Troms oppgir 
at de tar ut mindre enn 100 000 kroner i inntekt fra gårdsdrifta, og 6 prosent 
tar ikke ut inntekt i det hele tatt. Tilsvarende tall for Finnmark er at 26 
prosent av bøndene sier at de tar ut mindre enn 100 000 kroner i inntekt fra 
bruket, og 10 prosent tar ikke ut noen inntekt.  
 
I andre enden av skalaen ser vi at i Troms oppgir 21 prosent at de tar ut 
mellom 300 000 og 500 000 kroner fra jord- og skogbruket, og 12 prosent tar 
ut over 500 000 kroner. I Finnmark sier 26 prosent at de tar ut mellom 
300 000 og 500 000 kroner, mens 13 prosent tar ut over 500 000 kroner fra 
gårdsdrifta (Figur 3).  
 
 

 
 
Figur 3: Netto næringsinntekt fra gårdsbruket 
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Det ble i undersøkelsen også spurt om husstandens samlede nettoinntekt, 
som inkluderer inntekt fra bruket, pluss eventuelle inntekter utenfor bruket 
(Figur 4). Her ser vi at nesten halvparten av bøndene i utvalget i Troms (49 
prosent) sier at de har en samlet inntekt på mellom 500 000 og 1 million 
kroner, og 12 prosent har en inntekt på over 1 million kroner. I Finnmark er 
det 44 prosent som har en samlet nettoinntekt på mellom 500 000 og  
1 million kroner, og 19 prosent som har over 1 million kroner. 
 

 
 
Figur 4: Husstandens samlede nettoinntekt 

 
Vi har også sett på hvor stor andel inntekten fra gården utgjør av 
husstandens samlede inntekt. Når vi slår sammen andelen gårdbrukere i 
inntektskategoriene «0 prosent» og «1 til 24 prosent», ser vi at over 40 
prosent av gårdbrukerne i Troms og Finnmark oppgir at inntekten fra gården 
utgjør mindre enn 25 prosent av husholdningens samlede inntekt. For Norge 
samlet er det 51 prosent av brukene der andelen fra gården utgjør mindre 
enn 25 prosent av husstandens samlede inntekt (Figur 5).   
 
Det er en større andel av gårdbrukerne i Troms som henter mer enn 25 
prosent av inntekten sin fra gårdsdriften, enn det er i Finnmark og i Norge 
samlet. De som har hele inntekta si fra gården, dvs. 100 prosent, utgjør bare  
4 prosent av brukene i Troms og 11 prosent i Finnmark. Den store 
majoriteten av brukene i begge fylkene henter altså inntekter utenfra (Figur 
5).  
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Figur 5: Gårdsdriftens andel av husstandens inntekt 

 

Økonomisk resultat de siste fem årene 
Gårdbrukerne i utvalget ble spurt om det økonomiske resultatet fra 
gårdsdriften hadde endret seg i positiv eller negativ retning de siste fem 
årene. 33 prosent i Troms og 32 prosent i Finnmark sier at det økonomiske 
resultatet på bruket har endret seg positivt de siste fem årene (Figur 6). Dette 
er en noe lavere andel enn for Norge samlet, hvor 37 prosent oppgir at den 
økonomiske situasjonen har endret seg i positiv retning.  
 
36 prosent av bøndene i Troms oppgir at økonomien har endret seg i negativ 
retning, mens 31 prosent i Finnmark mener at økonomien har endret seg i 
negativ retning. Finnmark er på nivå med landsgjennomsnittet. 
 

 
 
Figur 6: Økonomiske endringer i gårdsdriften de siste fem år 
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Ser vi på den langsiktige utviklingen, fra 2002 og fram til i dag, er 
hovedtrenden at en stadig større andel av gårdbrukerne i 
Trendundersøkelsen fra Troms og Finnmark oppgir at økonomien fra 
gårdsdrifta har endret seg i positiv retning (Figur 7). Det er en markert 
nedgang av andelen bønder som sier at det økonomiske resultatet har endret 
seg i negativ retning; fra 65 prosent i 2002 til 27 prosent i 2018. Andelen 
bønder som sier at den økonomiske utviklingen har endret seg i positiv 
retning har hatt en nærmest tilsvarende økning. I 2002 var det 9 prosent som 
så en positiv tendens, mens i 2018 har denne andelen økt til 36 prosent. De 
resterende gårdbrukerne forventer ingen endring. (Kategorien «ingen 
endring» er ikke tatt med i figuren) (Figur 7). Ser vi på utviklingen i Norge i 
samme tidsrom ser vi en tilsvarende «positiv» tendens over lengre tid (Figur 
8). Årets undersøkelse kan likevel tyde på at trenden har snudd litt de siste to 
årene.  
 

 
 
Figur 7: Økonomiske endringer i gårdsdriften de siste fem år, sett over tid. Troms og 
Finnmark 
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Figur 8: Økonomiske endringer i gårdsdriften de siste fem år, sett over tid. Norge 

Det er forskjeller mellom produksjonstypene med hensyn til hvordan 
økonomien har utviklet seg. Hele 40 prosent av melkebøndene sier at 
gårdens økonomi har endret seg i positiv retning de siste fem årene. 
Tilsvarende tall for «annet husdyrhold» og «planteproduksjon» er 
henholdsvis 32 og 24 prosent (Figur 9). Halvparten av bøndene innen 
«planteproduksjon» mener at utviklingen har endret seg i negativ retning de 
siste fem årene, mot bare 26 prosent av melkebøndene (Figur 9). 
 

 
 
Figur 9: Økonomiske endringer i gårdsdriften de siste fem år i ulike produksjonstyper 

 
 
 
Videre har vi sett på om det er noen sammenheng mellom bruksstørrelse og 
økonomisk utvikling de siste fem årene. Det er en tendens til at de større 
brukene i Troms og Finnmark har hatt den mest positive utviklingen, men 
forskjellene er ikke statistisk signifikante.  
 
Dersom vi ser på tallene for hele Norge, i stedet for bare Troms og Finnmark, 
er det en tydelig statistisk sammenheng mellom bruksstørrelse og økonomisk 
utvikling de siste fem årene. Da ser vi at jo større bruk, desto større er 
andelen som har opplevd en positiv økonomisk utvikling de siste fem årene. 
Samtidig ser vi at de mindre gårdsbrukene har opplevd at økonomien har 
endret seg i negativ retning.  
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Gjeldssituasjonen på bruket 
Når gårdbrukerne i undersøkelsen blir bedt om å vurdere den samlede gjelda 
på gårdsbruket sett i forhold til driftsomfanget på gården, svarer den største 
andelen i både Troms og Finnmark at gjelda er enten «middels» eller «liten». 
Slår vi sammen disse to kategoriene («middels» og «liten» gjeld) utgjør disse 
til sammen 67 prosent av brukene i Troms og 62 prosent av brukene i 
Finnmark. Det er også en forholdsvis stor andel som ikke har gjeld i det hele 
tatt; 15 prosent i Troms og hele 21 prosent i Finnmark. Begge fylkene ligger 
imidlertid under landsgjennomsnittet, hvor det er 26 prosent som oppgir at 
de ikke har noe gjeld. En liten andel svarer at de har «alt for stor» eller «stor» 
gjeld i forhold til driftsomfanget på gården (Figur 10). 
 

 
 
Figur 10: Vurdering av samlet gjeld i forhold til driftsomfang 
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Hvis vi ser på bondens vurdering av gjeld i forhold til produksjonstype, er det 
de i utvalget som driver med melkeproduksjon som i størst grad vurderer 
gjelda til å være stor. Det ser vi både i Troms (Figur 11) og Finnmark (Figur 
12).    
 

 
 
Figur 11: Vurdering av samlet gjeld i ulike produksjoner, Troms 

 
 

 
 
Figur 12: Vurdering av samlet gjeld i ulike produksjoner, Finnmark 
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Balsfjord i Troms. Foto: Anita Helene Karlsen 

 
Om vi ser på vurderinger av gjeldsandel i forhold til bruksstørrelse, ser vi at 
det er en sammenheng mellom vurdert samlet gjeld og størrelse på 
gårdsbruket både i Troms og Finnmark. Jo større bruket er, desto høyere er 
andelen som sier at gjelda er stor. Jo større bruket er, jo lavere er også 
andelen som sier at de ikke har gjeld.  
 
Når vi ser nærmere på vurdering av samlet gjeld i forhold til gårdbrukers 
alder, er det i gruppen under 40 år at andelen med stor gjeld er størst, både i 
Troms og Finnmark. Samtidig øker andelen av gårdbrukere helt uten gjeld 
med økende alder. Også her er trenden tydeligst i Troms, blant annet på 
grunn av lavt antall respondenter i Finnmark. Videre ser vi at alder er den 
faktoren som i størst grad påvirker hvordan gårdbrukeren vurderer egen 
gjeld. Dette kan henge sammen med at de yngre gårdbrukerne som nylig har 
tatt over bruket i større grad ønsker å satse enn de som har drevet lenge og 
snart skal pensjonere seg, og kanskje ikke vet om noen kommer til å ta over 
drifta av bruket.  
 
Ser vi på gårdbrukerens vurdering av gjelda i forhold til ulike utviklingstrekk, 
ser vi at de som vurderer produksjonsnedgang i liten grad har gjeld. Der 
gjelda er stor, planlegges produksjonsøkning. Ofte planlegges også at 
ektefelle arbeider mer utenfor gården. Vi ser liknende trender både i Troms 
(Figur 13) og Finnmark (Figur 14). Denne effekten henger også sammen med 
gårdbrukerens alder. Det er størst sannsynlighet for produksjonsnedgang 
blant gårdbrukere som er over 60 år og har liten eller ingen gjeld.  
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Figur 13: Vurdering av samlet gjeld i forhold til utviklingstrekk, Troms  
 

 

 
 
Figur 14: Vurdering av samlet gjeld i forhold til utviklingstrekk, Finnmark 
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Hvordan vurderer bonden den framtidige økonomiske situasjonen? 
Gårdbrukerne i Troms og Finnmark har litt ulike forventninger til det 
økonomiske resultatet de neste fem årene (Figur 15). I Troms er det en litt 
større andel av gårdbrukerne som forventer en økonomisk endring i negativ 
retning (34 prosent), enn en økonomisk endring i positiv retning (26 prosent). 
I Finnmark er det litt færre bønder som tror økonomien vil endre seg i negativ 
retning (24 prosent) enn i positiv retning (33 prosent). Tendensen er altså at 
bøndene i Finnmark er generelt litt «mer positive til framtida» enn 
Tromsbøndene er. Gjennomsnittlig for Norge er det en litt høyere andel som 
tror økonomien vil endre seg i negativ retning de neste fem årene (32 
prosent) enn i positiv retning (27 prosent).  
 

 
 
Figur 15: Forventet endring i gårdens økonomi de neste fem år 

 
 
Slår vi sammen svarene for Trendutvalget i Troms og Finnmark, og ser på 
svarfordelingene på dette spørsmålet over tid (fra 2002 og fram til i dag), er 
tendensen at det er en positiv utvikling fram til 2008. Etter 2008 har det 
jevnet seg ut. I årets undersøkelse (2018) er det omtrent like mange som 
forventer at økonomien vil endre seg i positiv retning som de som forventer 
at den vil endre seg i negativ retning; rundt 30 prosent i hver kategori. De 
resterende gårdbrukerne forventer ingen endring. (Kategorien «ingen 
endring» er ikke tatt med i figuren) (Figur 16).  
 
Sammenligner vi med nasjonale tall, ser vi en liknende utvikling her (Figur 
17). Over tid har andelen gårdbrukere i Norge som forventer en negativ 
økonomisk utvikling blitt lavere. I 2008 var det for første gang flere 
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gårdbrukere som forventet at økonomien skulle endre seg i positiv retning, 
enn de som forventet endring i negativ retning. I 2018 forventet 27 prosent 
av gårdbrukerne i Trendutvalget for Norge en positiv økonomisk utvikling, 
mens 33 prosent forventet en negativ økonomisk utvikling.  
 

 
 
Figur 16: Forventet endring i gårdens økonomi de neste fem år, sett over tid. Troms og 
Finnmark 

 

 
 
Figur 17: Forventet endring i gårdens økonomi de neste fem år, sett over tid. Norge 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Gårdbrukerne i Troms og Finnmark sin forventning 
til den økonomiske utviklingen de neste fem år**

Endre seg i positiv retning Endre seg i negativ retning

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

P
ro

se
n

t

Norske gårdbrukeres forvetning til til den 
økonomiske utviklingen de neste fem år**

Endre seg i positiv retning Endre seg i negativ retning



 
Trender i norsk landbruk 2018 - Troms og Finnmark  
 

33 

Produksjonsutvikling og planlagte endringer i dyrket areal 
På spørsmål om mulige endringer i dyrket areal, svarer halvparten av 
gårdbrukerne i Finnmark at de vil øke det dyrkede arealet de neste fem 
årene. I Troms sier 39 prosent det samme (Figur 18). Å redusere arealet er 
det nesten ingen av gårdbrukerne som planlegger å gjøre, hverken i Troms 
eller Finnmark. Resten er usikre, eller vil fortsette som i dag.  
 

 
 
Figur 18: Forventede arealendringer, dyrket areal 

 
 
Gårdbrukerne ble spurt om forventet produksjonsutvikling innenfor de ulike 
produksjonstypene. I både Troms og Finnmark er det mange av bøndene som 
vil fortsette produksjonen på det nivået de har i dag, men som i landet ellers 
er det også mange som vil øke produksjonen; flest innenfor melk- og 
storfekjøttproduksjon. I Troms er det 46 prosent som sier de vil øke 
melkeproduksjonen og 48 prosent som vil øke kjøttproduksjonen (Figur 19). I 
Finnmark er tendensen enda sterkere, der 55 prosent vil øke 
melkeproduksjonen og 47 prosent vil øke produksjonen av kjøtt (Figur 20). 
Innen melk/storfekjøtt er det en del overlapp i produksjoner. Omtrent 
halvparten av de som oppgir at de driver med produksjon av storfekjøtt, 
driver også med melk.  
 
Vi ser også at noen vurderer å legge ned produksjonen. I Troms er det 17 
prosent av svinebøndene i utvalget som vurderer å slutte med gris, mens det 
i Finnmark er 16 prosent av sauebøndene som ser for seg å slutte med sau 
(Figur 19 og Figur 20).  
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Figur 19: Forventet produksjonsutvikling, Troms 
 
 
 

 
 
Figur 20: Forventet produksjonsutvikling, Finnmark 
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Framtidstro 
Et lite flertall av gårdbrukerne i både Troms og Finnmark synes å ha tro på 
framtida, dersom vi skal vurdere framtidstro ut fra deres anbefalinger til 
neste generasjon. Henholdsvis 52 prosent i Troms og 59 prosent i Finnmark 
vil anbefale barna sine å ta over gården etter seg (Figur 21). Tallene for Troms 
og Finnmark er litt lavere enn for Norge samlet. Gjennomsnittlig i Norge vil  
64 prosent av gårdbrukerne anbefale barna å ta over gården.  

 
Figur 21: Fordeling av anbefaler/anbefaler ikke å ta over gården 
 
Selv om et lite flertall av gårdbrukerne vil anbefale barna å overta gården 
etter seg, er det mange som ikke vet om noen av dem kommer til å overta. 
Mange har heller ikke noen åpenbare arvtakere. 
 
På spørsmål om hvor sannsynlig eller usannsynlig gårdbrukeren tror det er at 
barn eller andre familiemedlemmer vil drive gården videre etter at han eller 
hun ikke lenger kan drive selv, er det bare om lag 10 prosent av gårdbrukerne 
i Troms og Finnmark som sier det er «helt sikkert» at noen vil ta over gården. 
11 prosent av gårdbrukerne i utvalget for Troms og 14 prosent fra Finnmark 
tror det er «svært sannsynlig» at noen i familien vil ta over (Figur 22). 
 
Videre sier 49 prosent av bøndene i Troms og 41 prosent av bøndene i 
Finnmark at det enten er «lite sannsynlig» eller «usannsynlig» at noen vil ta 
over gården (Figur 22). Tallene for Finnmark er de samme som 
landsgjennomsnittet.  
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Figur 22: Sannsynlighet for familieovertakelse 
 
I undersøkelsen ble gårdbrukeren stilt spørsmål hva han eller hun tror vil 
være mest sannsynlig utfall for gården om 20 år. I Troms tror om lag 
halvparten (48 prosent) at gården vil bli drevet av dagens brukere eller av 
barn eller slekt av dagens brukere. Tilsvarende tall for Finnmark er 61 prosent 
(Figur 23). At det mest sannsynlige utfallet om 20 år blir at bruket enten vil 
være nedlagt, solgt eller gjort om til fritidseiendom, er det 26 prosent i Troms 
og 20 prosent i Finnmark som ser for seg. 
 

 
 
Figur 23: Sannsynlig drift på gårdsbruket om 20 år 
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Vi har videre sett på hvilke faktorer som påvirker sannsynligheten for at 
gårdsbruket vil være nedlagt i løpet de neste 20 år. Herunder kommer også at 
bruket blir fritidseiendom. De faktorene som i størst grad påvirker 
sannsynligheten for at bruket blir nedlagt, er gårdbrukerens alder samt 
opplevelse av ensomhet i gårdbrukeryrket. Følelse av ensomhet måles på en 
skala fra 1 til 5. Med en enhets økning på ensomhetsskalaen, øker 
sannsynligheten for nedleggelse med 5,14 %.  
 

Hvilke faktorer påvirker bondens framtidstro? 
Vi har sett på sannsynligheten for at noen i familien overtar gården sett opp 
mot gårdens økonomiske utvikling de siste fem årene. Her har vi brukt tallene 
fra begge fylkene sammen. Her ser vi helt tydelig at det er en sammenheng 
mellom økonomisk utvikling de siste fem år og sannsynlighet for at noen i 
familien vil overta gårdsbruket (Figur 24). Blant bøndene i undersøkelsen som 
sier at det er «helt sikkert» at noen vil ta over gården, oppgir 63 prosent at de 
har hatt en positiv økonomisk utvikling de siste fem år. Tilsvarende ser vi 
blant de som svarer at det er «svært sannsynlig» at noen vil ta over gården; 
60 prosent av disse har hatt en positiv økonomisk utvikling på bruket. Det 
motsatte gjør seg gjeldende blant de som tror det er lite sannsynlig eller 
usannsynlig at noen vil ta over. Her sier et flertall at de har hatt en negativ 
økonomisk utvikling (Figur 24).  
 

 
 
Figur 24: Sannsynlighet for familieovertakelse sett mot utviklingen i gårdens økonomi 
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Det er også en tydelig sammenheng mellom sannsynligheten for at noen skal 
ta over gårdsbruket og hovedproduksjonen på gården (Figur 25). Der det 
drives melkeproduksjon er sannsynligheten størst for at noen skal ta over. 
Det er 32 prosent av melkeprodusentene i utvalget for Troms og Finnmark 
som svarer at det er «helt sikkert» eller «svært sannsynlig» at barn eller 
andre familiemedlemmer vil drive gården videre i framtida. Blant de som 
driver med planteproduksjon er det 64 prosent som oppgir at det er «litt 
sannsynlig» eller «usannsynlig» at noen i familien vil ta over gårdsdrifta.  
 

 
 
Figur 25: Sannsynlighet for familieovertakelse i ulike produksjonstyper 

 
 

 
På melkebrukene er sannsynligheten størst for at noen tar over gården.  
Foto: Rådhuset Vingelen 
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Ombygging og investeringsplaner 

 
Det er betydelig dyrere å bygge fjøs i Troms og Finnmark enn i resten av 
landet. Tidligere anslag utført av Landbruk Nord tilsier at det å sette opp et 

nybygg vil være 20-35 prosent dyrere i 
Troms og 25-40 prosent dyrere i 
Finnmark, sammenlignet med for 
eksempel Trøndelag (TINE, 2011). Dette 
gjør at det kan være mer utfordrende å 
forsvare økonomien i en utbygging her 
enn i andre deler av landet.  
 
I dette kapittelet skal vi se nærmere på 
dagens standard på bygninger, 
investeringer de siste fem år og 
størrelsen på planlagte 
byggeinvesteringer i framtida. Videre ser 
vi litt nærmere på melkeproduksjon og 
løsdriftskrav, og til slutt på hvilke 
faktorer som påvirker om bonden 
planlegger å investere.  

  

FAKTA: 
I 2003 kom kravet om at all 
melke- og storfeproduksjon 
skal foregå i løsdrift. Kravet 
trer i kraft i 2034 (Forskrift 
om hold av storfe, 2004). 
Dette utløser et spesielt stort 
investeringsbehov i 
landbruket.  
 
I 2018 er det fortsatt bare i 
underkant av 50 prosent av 
melkeprodusentene i 
Trendutvalget for hele Norge 
som har løsdriftsfjøs.  

OPPSUMMERING: 
Halvparten av bøndene i Troms og Finnmark oppgir at 
driftsbygningene er i god forfatning, selv om en noe større andel i 
Finnmark oppgir at bygningene er i god stand, sammenlignet med 
Troms. Denne tendensen ser vi igjen i investeringene som er gjort de 
siste årene, hvor en større andel har kostet på bygningsmassen i 
Finnmark enn i Troms. 
 
Om lag 40 prosent av alle gårdbrukerne i både Troms og Finnmark 
har ingen planer om å investere i bygningsmassen de neste fem 
årene. Det er først og fremst på melkebrukene det planlegges større 
investeringer. En av fire melkeprodusenter i Troms og en av tre i 
Finnmark planlegger å investere over 1 million kroner. 
 
Blant de som planlegger å investere, er det et flertall som har tro på 
at det økonomiske resultatet vil endre seg i positiv retning i årene 
framover. Planlagte investeringer henger også sammen med dagens 
standard på driftsbygningene, størrelsen på gårdsbruket og 
gårdbrukerens alder.  
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Standard på driftsbygninger 
Gårdbrukerne ble bedt om å vurdere standarden på egne driftsbygninger 
(Figur 26). Om lag halvparten av brukerne (47 prosent i Troms og 54 prosent i 
Finnmark) sier at standarden på driftsbygningene er «god» eller «meget 
god». Denne andelen ligger på 50 prosent for Norge som helhet. I både 
Troms og Finnmark oppgir 17 prosent at standarden på driftsbygningene er 
«dårlig» eller «meget dårlig». Vi ser at standarden på driftsbygningene i 
Troms er nokså likt med landsgjennomsnittet, mens Finnmark 
gjennomgående har litt bedre standard på bygningene. 
 

 
 
Figur 26: Standard på brukets driftsbygninger 

 
 
De siste fem år er det 24 prosent av gårdbrukerne i utvalget for Troms og 21 
prosent i Finnmark som oppgir at de ikke har investert i bygningsmassen i det 
hele tatt, og om lag 30 prosent som har investert under 100 000 kroner (Figur 
27). Videre oppgir 14 prosent av brukerne i Troms og 23 prosent av brukerne 
i Finnmark at de har investert over 1 million kroner i bygninger de siste fem 
årene. 
 
Vi har også tatt med en oversikt over investeringer i maskiner de siste fem år 
(Figur 28). Det er bare om lag 10 prosent av brukerne som ikke har gjort noen 
maskininvesteringer. 37 prosent i både Troms og Finnmark, har investert 
mellom 250 000 og 750 000 kroner, mens 14 prosent har investert over 1 
million kroner. 
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Figur 27: Investering i bygninger de siste fem år 
 
 
 

 
 
Figur 28: Investering i maskiner de siste fem år 
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Planlagte investeringer i driftsbygninger de neste fem år 
Gårdbrukerne i utvalget ble spurt om sine investeringsplaner de neste fem 
årene (Figur 29). Om lag 40 prosent av alle gårdbrukerne i både Troms og 
Finnmark har ingen planer om å investere. På landsbasis er denne andelen 32 
prosent. I undersøkelsen oppgir 13 prosent av bøndene i Troms og 15 prosent 
i Finnmark at de planlegger å investere over 1 million kroner de neste fem år.  
 

 
 
Figur 29: Planlagte investeringer i bygninger de neste fem år 
 
 

 
Nybygd melkefjøs i Alta, Finnmark. Foto: Camilla Mellemstrand 
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Når vi ser på planlagte investeringer mot type produksjon på gården, ser vi at 
det både i Troms (Figur 30) og Finnmark (Figur 31) først og fremst er på 
brukene der melk er hovedproduksjonen at det planlegges store 
investeringer. Blant melkeprodusentene er det 24 prosent i Troms og 30 
prosent i Finnmark som planlegger å investere over 1 million kroner i 
bygninger de neste fem år.  
 

 
 
Figur 30: Planlagte investeringer etter produksjonstype, Troms 

 
 

 
 
Figur 31: Planlagte investeringer etter produksjonstype, Finnmark 
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Vi har også sett nærmere på planlagte investeringer på gårdsbruk som har 
sauehold (Figur 32). Blant gårdbrukene i Trendutvalget ser vi at 10 prosent av 
brukene med sau i Troms og 5 prosent av brukene med sau i Finnmark 
planlegger investeringer over 1 million kroner.  
 

 
 
Figur 32: Planlagte investeringer i saueproduksjon 
 
 
 

 
Sau på vårbeite. Foto: Rådhuset Vingelen 
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Melkeproduksjon og løsdriftskrav 
Løsdriftskravet, det vil si kravet om at all melke- og storfeproduksjon skal 
foregå i løsdrift, trer i kraft i 2034 (Forskrift om hold av storfe, 2004). Blant 
gårdsbrukene i Trendutvalget som produserer kumelk, er det fortsatt en 
nokså høy andel bruk med båsfjøs, både i Troms og Finnmark (Figur 33). I 
Troms oppgir 40 prosent av gårdbrukerne at de har båsfjøs. I tillegg er det 11 
prosent som oppgir å ha båsfjøs, men som planlegger å bygge om. 39 prosent 
har allerede løsdriftsfjøs. I Finnmark er andelen med løsdriftsfjøs høyere enn i 
Troms; 53 prosent av bøndene i Trendutvalget for Finnmark oppgir at de har 
løsdriftsfjøs. Dette er også høyere enn landsgjennomsnittet, som ligger i 
underkant av 50 prosent. I Finnmark oppgir 31 prosent av bøndene i utvalget 
å ha båsfjøs. Ytterligere 11 prosent har båsfjøs, men planlegger å bygge om til 
løsdrift.  
 

 
 
Figur 33: Fordeling løsdrift og båsfjøs  

 

 
 
Figur 34: Melkerobot  
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Når det gjelder melkerobot ligger andelen med robot i Finnmark på 
landsgjennomsnittet (om lag 33 prosent), mens Troms ligger noe under 
landsgjennomsnittet med 21 prosent (Figur 34). 
 
Oversikten over størrelse på melkekvoter for kumelk (Figur 35) viser at 
størrelsen på melkebrukene i Trendutvalget for Finnmark ligger over 
landsgjennomsnittet, mens brukene i Troms er noe mindre. I underkant av 
halvparten av melkebrukene i Trendundersøkelsen i både Troms og Finnmark 
planlegger å kjøpe melkekvote de neste to årene (Figur 36). Dette er over 
landsgjennomsnittet, som ligger på 38 prosent. Samtidig er det nesten ingen 
som planlegger å selge melkekvote. (Leie av melkekvote var ikke noe 
svaralternativ i dette spørsmålet).  
 

 
 
Figur 35: Størrelse på melkekvote (kumelk)  
 

 
 
Figur 36: Planer om kjøp og salg av melkekvote (kumelk) 
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Om vi ser på planlagte investeringer de neste fem år mot størrelse på 
melkekvote, ser vi at det investeres noe innenfor «alle» størrelser av 
melkebruk (Figur 37). Et flertall av de som planlegger å kjøpe melkekvote, 
planlegger også å investere i større eller mindre grad (Figur 38). 35 prosent av 
de som planlegger å kjøpe melkekvote, planlegger også å investere over 1 
million kroner i driftsbygninger de neste fem årene.  
 

 
 
Figur 37: Planlagte investeringer etter størrelse på melkekvote 

 
 

 
 
Figur 38: Planlagte investeringer etter planlagte endringer av melkekvote  
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Hvilke faktorer påvirker om bonden planlegger å investere? 
Dersom vi ser på investeringsplanene de neste fem årene sammen med 
bøndenes økonomiske framtidstro («Tror du det økonomiske resultatet vil 
endre seg positivt eller negativt de neste fem årene?») ser vi tydelig at blant 
de som planlegger å investere, er det et flertall som har tro på at det 
økonomiske resultatet vil endre seg i positiv retning i årene framover. Blant 
de som ikke har planer om å investere, er det et stort flertall som tror at det 
økonomiske resultatet enten vil endre seg i negativ retning, eller ikke endre 
seg (Figur 39, Figur 40).  
 

 
 
Figur 39: Planlagte investeringer sett mot økonomisk framtidstro, Troms 

 
 

 
 
Figur 40: Planlagte investeringer sett mot økonomisk framtidstro, Finnmark 
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Planlagte investeringer henger også sammen med dagens standard på 
driftsbygningene (Figur 41, Figur 42). Det er en høyere andel av brukene med 
dårlig eller meget dårlig standard på driftsbygningene, enn de med god 
standard, som planlegger å investere 1 million eller mer de neste fem årene. 
Brukene med høy standard på bygningene planlegger bare mindre 
investeringer. Samtidig er det en god del bruk med bygninger av dårlig 
standard som ikke planlegger å investere de neste fem år. Sammenhengen 
mellom bygningsstandard og investeringsplaner er bare signifikant for Troms 
(Figur 41), men vi ser en liknende tendens for Finnmark (Figur 42).  
 

 
 
Figur 41: Planlagte investeringer sett mot bygningsstandard, Troms 

 
 

 
 
Figur 42: Planlagte investeringer sett mot bygningsstandard, Finnmark 
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Planlagte investeringer henger også sammen med størrelsen på gårdsbruket. 
Det er flere større bruk enn små bruk som planlegger investeringer over 1 
million kroner. Dette ser vi både i Troms (Figur 43) og Finnmark (Figur 44). Vi 
vet at generelt er melkebrukene størst i areal, derfor er det også en naturlig 
sammenheng at resultatene viser at både melkeprodusentene og de største 
brukene planlegger de største investeringene.  
 

 
 
Figur 43: Planlagte investeringer etter bruksstørrelse, Troms 

 

 
 
Figur 44: Planlagte investeringer etter bruksstørrelse, Finnmark 
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Beite, grasfôring og rovdyr 

 
For hundre år siden var utmarka det viktigste fôrgrunnlaget for norske 
husdyr. Utmarka har fortsatt en stor verdi for landbruket, og sau og storfe 
høster fôrverdier tilsvarende en milliard kroner i året. Det er store regionale 
og lokale variasjoner både i mengde og kvalitet av beiteressursene (NIBIO, 
2016). 
 
Norge har bare tre prosent jordbruksareal, men omkring 45 prosent er 
utmark av god nok kvalitet til beitebruk. Ifølge Yngve Rekdal i NIBIO, som har 
kartlagt vegetasjon og beiteressurser i flere av landets fylker, kommer Troms 

svært godt ut. I Troms er det en 
enestående god beitekvalitet, der hele 
22 prosent klassifiseres som svært godt 
beite (NIBIO, 2016). 
 
Beitebruk er god ressursutnytting. Økt 
grasfôring bidrar til å redusere behovet 
for importert kraftfôr. Imidlertid er det 
også utfordringer når det gjelder 
beitebruk.  
  
Vi har under dette temaet sett på 
omfanget av beitebruk og ulike 
problemer knyttet til beite.  

FAKTA: 
Melk fra grasfôra kyr 
inneholder en høyere andel 
omega-3 enn fra kyr fôra på 
kraftfôr (Benbrook m.fl., 
2018). 
 
Lam på utmarksbeite har 
også høyere andel av 
omega-3 i kjøttet  
(NIBIO, 2011). 
 
 

OPPSUMMERING: 
Den store majoriteten av bøndene i Trendutvalget for Troms og 
Finnmark utnytter beiteressursene de har tilgang til. Spesielt i Troms 
utnyttes beiteressursen i stor grad, her slipper fire av fem 
husdyrbønder dyra sine på beite. Sauenæringa er den største 
brukeren av utmarksbeite, med en andel på 99 prosent.  
 
Utfordringene rundt rovdyr er en begrensende faktor i forhold til å 
utnytte beiteressursene, spesielt for sauenæringa. En annen 
begrensende faktor er dårlige eller manglende gjerder. 
 
I framtida er det flere bønder som oppgir at de vil øke omfanget av 
beite, enn det er som vil redusere det. Om lag halvparten av 
gårdbrukerne planlegger å fortsette med samme omfang som i dag.   
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Omfang av utmarksbeite 
For å redusere kraftfôrforbruket og øke andelen grasfôring er det naturlig å 
se på muligheten for bedre utnyttelse av utmarksbeite. I undersøkelsen 
spurte vi om bøndene benyttet seg av utmarksbeite. I Troms ser vi at 
hovedandelen av alle gårdbrukerne bruker beite i husdyrholdet. 82 prosent 
av brukerne sier at de har dyra sine på beite. Tilsvarende tall for Finnmark er 
61 prosent (Figur 45).  
 

 
 
Figur 45: Dyr på utmarksbeite 

 
Naturlig nok er det store forskjeller mellom produksjonsformene 
melkeproduksjon/storfekjøtt og saueproduksjon. 75 prosent av melke-
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denne kategorien inngår også melkegeit. Blant saueprodusentene har 99 
prosent av gårdbrukerne brukt utmarksbeite (Figur 46).   
 

 
 
Figur 46: Dyr på utmarksbeite i ulike produksjoner  
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Faktorer som kan ha betydning for beitebruken 
Bøndene som deltok i undersøkelsen ble spurt om å vurdere hvor stor 
betydning ulike problemer knyttet til beitebruk hadde for deres 
husdyrproduksjon. Svarfordelingene varierer noe mellom Troms (Figur 47) og 
Finnmark (Figur 48).  
 
Den faktoren som den største andelen av gårdbrukerne i utvalget for Troms 
oppga hadde «stor betydning» for produksjonen på gården, var «Tap av 
husdyr på grunn av rovdyr og/eller ørn». 28 prosent av gårdbrukere svarer at 
tap av husdyr på grunn av rovdyr har enten «stor betydning» eller «svært 
stor betydning». 18 prosent av bøndene oppga også at «Redusert tid på 
utmarksbeite på grunn av rovdyr» var et «stort» eller «svært stort» problem 
for produksjonen. Samtidig er det 35 prosent av bøndene som sier at tap av 
husdyr på grunn av rovdyr eller ørn har «ingen betydning» for sin produksjon, 
mens 59 prosent sier at redusert tid på utmarksbeite på grunn av rovdyr har 
«ingen betydning» for produksjonen (Figur 47).   
 

 
 
Figur 47: Betydning av ulike problemer knytta til beitebruk, Troms  
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En faktor som har stor betydning for produksjonen på mange gårdsbruk er 
dårlige og manglende gjerder. En av tre gårdbrukere i Troms oppgir at 
dårlige/manglende gjerder har «stor betydning» eller «svært stor betydning» 
for produksjonen. Kun 15 prosent oppgir at denne faktoren ikke har noen 
betydning (Figur 47).  
 
Begrensa tilgang på utmarksbeite var også en faktor som ble tatt opp i 
undersøkelsen. 76 prosent av bøndene i Troms oppgir at begrensa tilgang på 
utmarksbeite har «liten betydning» eller «ingen betydning» for 
produksjonen, mens 13 prosent oppgir at begrensa tilgang på utmarksbeite 
har «stor betydning» eller «svært stor betydning» (Figur 47). 
 
Begrensa tilgang på innmarksareal/vinterfôr hadde «stor» eller «svært stor» 
betydning for produksjonen hos 21 prosent av bøndene i utvalget for Troms, 
mens for 35 prosent er ikke begrensa tilgang på innmarksbeite/vinterfôr et 
problem (Figur 47).  
 
Brukskonflikter knytta til reindrift har generelt liten betydning for 
produksjonene i Troms (Figur 47). I Finnmark, derimot, er det 
«Brukskonflikter knytta til reindrift» som har størst betydning for 
produksjonen blant de undersøkte faktorene. 13 prosent av gårdbrukerne i 
utvalget oppgir at brukskonflikter knytta til reindrift har «svært stor 
betydning» for produksjonen (Figur 48). 10 prosent oppgir i tillegg at det har 
«stor betydning» for produksjonen på gården. Til sammen blir det da nesten 
en av fire bønder i Trendutvalget for Finnmark som sier at det er betydelige 
brukskonflikter knytta til reindrift. For 63 prosent av bøndene i Finnmark, har 
dette derimot «liten betydning» eller «ingen» betydning for produksjonen.  
 
 

 
Berglund gård, Vikran, Troms. Foto: Cecilie Dahl Karlsen 
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Den nest viktigste faktoren for brukerne i Finnmark er «Tap av husdyr på 
grunn av rovdyr og/eller ørn». 22 prosent i Finnmark svarer at tap til rovdyr 
har «stor» eller «svært stor» betydning for produksjonen på gården, mens 41 
prosent oppgir at tap til rovdyr har «ingen betydning» for produksjonen 
(Figur 48).  
 
Som i Troms har også i Finnmark «dårlige/manglende gjerder» betydning for 
produksjonen på gården. Over halvparten av bøndene sier at 
dårlige/manglende gjerder har enten «noe betydning», «stor betydning» eller 
«svært stor betydning» for produksjonen (Figur 48). 
 
Svarfordelingen var nokså lik for faktorene «Begrensa tilgang på 
utmarksbeite» og «Redusert tid på utmarksbeite på grunn av rovdyr». For en 
av tre bønder har disse faktorene betydning for produksjonen, enten «noe 
betydning», «stor betydning» eller «svært stor betydning» (Figur 48). 
 

 
 
Figur 48: Betydning av ulike problemer knytta til beitebruk, Finnmark  
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Vi har også sett på hvilke faktorer som er de største problemene innen 
henholdsvis melk/storfekjøttproduksjon (Figur 49) og saueproduksjon (Figur 
50). Innenfor melke- og storfekjøttproduksjon er det dårlige/manglende 
gjerder som flest gårdbrukere oppgir har «svært stor betydning». Deretter 
kommer tap av husdyr på grunn av rovdyr, samt begrensa tilgang til 
utmarksbeite eller innmarksareal/vinterfôr (Figur 49).  
 

 
 
Figur 49: Betydning av ulike problemer knytta til beitebruk, melke-/storfekjøttproduksjon 
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For sauebøndene i utvalget er det «tap til rovdyr og/eller ørn» som er det 
mest utbredte problemet (Figur 50). Til sammen 41 prosent av bøndene i 
utvalget oppgir at tap av husdyr på grunn av rovdyr og/eller ørn har enten 
«stor betydning» eller «svært stor betydning». Det er bare 11 prosent av 
sauebøndene som sier at tap til rovdyr har «ingen betydning» (Figur 50).  
 

 
 
 
Figur 50: Betydning av ulike problemer knytta til beitebruk, saueproduksjon 
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Fagerfjell i Målselv, Troms. Foto: Yvonne Barnung Østgaard 

 
 

Framtidig beitebruk 
Omtrent halvparten av gårdbrukerne i både Troms og Finnmark oppgir at 
bruken av beite framover blir som i dag. En del vil også «øke omfanget» av 
beitebruk, 29 prosent i Troms og 20 prosent i Finnmark (Figur 51). 
 

 
 
Figur 51: Planlagt beitebruk om fem år 
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Videre har vi sett på omfang av beitebruk framover i henholdsvis  
melke-/storfekjøttproduksjon og i saueproduksjon. Så godt som alle  
melke-/storfekjøttprodusenter forventer «omfang som i dag» eller «øke 
omfanget» av beitebruk i de fem kommende årene. Saueprodusentene har 
en litt annen svarfordeling. Her er det en litt større andel (12 prosent) som 
oppgir at de ikke vil ha beitedyr om 5 år, mens det bare er 4 prosent av 
melke/storfekjøttprodusentene. Men også den største andelen av 
sauebøndene oppgir at de vil ha samme omfang som i dag eller øke omfanget 
av beitebruk (Figur 52). 
 

 
 
Figur 52: Forventet omfang av beitebruk om fem år i melke-/storfekjøtt- og saueproduksjon 
 
  

 
Samling av sau. Foto: Camilla Mellemstrand 
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Holdninger til grasfôr og kraftfôr 
Vi har fremmet følgende påstand; «Grasfôra melk og kjøtt blir viktig 
framover». Her ser vi at andelen som er «helt enig»; 51 prosent i Troms og 46 
prosent i Finnmark, er større enn for Norge samlet (Figur 53). Dette kan ha 
sammenheng med at husdyrhold er hovedproduksjoner i begge fylkene.  
 

 
 
Figur 53: Holdning til påstand: «Grasfôra» melk og kjøtt blir viktig framover 

 
Bøndene i undersøkelsen ble også bedt om å ta stilling til følgende påstand: 
«Importert kraftfôr er nødvendig for å øke produksjonen i norsk landbruk». 
Denne påstanden er majoriteten av bøndene i begge fylkene uenig i. 62 
prosent av bøndene i Troms oppgir at de er «delvis uenig» eller «helt uenig» i 
påstanden, mens 51 prosent i Finnmark oppgir det samme. Det er likevel en 
betydelig andel, 17 prosent av bøndene i Finnmark, som oppgir at de er 
«delvis enig» (Figur 54). 
 

 
 
Figur 54: Holdning til påstand: Økt bruk av importert kraftfôr er nødvendig 
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Kompetanse 

«Kompetanse generelt, og god agronomisk kompetanse spesielt, har god 
effekt på lønnsomhet, utvikling og utnytting av gårdens samlede ressurser.  
En næring som assosieres med høyt kunnskapsnivå og gode muligheter for 
kompetanseutvikling vil også påvirke landbrukets omdømme og attraktivitet 
positivt» (Landbruks- og matdepartementet, 2016).  
 
For en gårdbruker er tverrfaglig kompetanse viktig. I hverdagen dukker det 
opp behov for å være både snekker, mekaniker, dyrlege, økonom og 
agronom.  
 
Tidligere Trendundersøkelser viser at bonden henter mest kompetanse i 
nærmiljøet; hos kollegaer og familie. Behovet for landbruksfaglig utdanning 
er stort, og det er bondens ansvar å holde seg faglig oppdatert. 
Undersøkelser viser at bønder med landbruksfaglig utdanning på 
videregående nivå eller høyere, er best på å holde seg faglig oppdatert. 
Andelen bønder med landbruksfaglig utdanning øker, men den øker sakte 

(Ruralis, 2017). 
 
For å få vite mer om kompetansen til 
bøndene i Troms og Finnmark, vil vi se 
nærmere på utdanningsnivået blant 
dagens drivere. Videre ser vi på hvordan 
de selv vurderer sin kompetanse, hvilke 
kunnskapskilder de har og om de får 
dekket behovet for faglig oppdatering. 
 

FAKTA: 
Kompetanse er satt sammen 
av kunnskaper, ferdigheter, 
evner og holdninger. 
Summen av disse reflekterer 
hvor kompetent man er  
(Lai m.fl., 1997). 
 

OPPSUMMERING: 
Utdanningsnivået til bøndene i undersøkelsen fra Troms og Finnmark 
er på linje med Norge samlet. Gårdbrukerne i begge fylkene vurderer 
sin egen kompetanse til å være jevnt over god, spesielt innenfor 
husdyrhold, der rundt halvparten av bøndene betegner 
kompetansen som «svært god». Data og IKT er det området flest 
gårdbrukere svarer at de er dårlige på. 
 
Andre bønder i området er den viktigste kilden til ny kunnskap, 
etterfulgt av internett og fagtidsskrifter. 
 
De fleste mener at de får dekket sitt behov for faglig oppdatering til 
en viss grad, men ikke alle. Hver femte bonde i Finnmark mener at 
behovet for faglig oppdatering kun dekkes i «liten grad».  
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Utdanningsnivå hos gårdbrukerne 
Gårdbrukerne ble spurt om høyest fullførte utdanning (Figur 55). 
Utdanningen ble delt inn i kategoriene grunnskole, yrkesfaglig videregående 
opplæring (VGO), studieforberedende videregående opplæring, 
universitet/høgskole inntil fire år og universitet/høgskole over fire år.  
 
Blant gårdbrukerne i Trendutvalget i Finnmark er det 20 prosent som ikke har 
noen utdanning utover grunnskole, mens andelen i Troms er 10 prosent. 
Gjennomsnittet for gårdbrukerne i Norge samlet er 7,5 prosent. Halvparten 
av gårdbrukerne i Troms og 34 prosent av gårdbrukerne i Finnmark har 
yrkesfaglig videregående opplæring som høyeste fullførte utdanning. Det er 
en høyere andel av gårdbrukerne i Finnmark enn i Troms som har inntil fire 
års utdanning på universitet eller høyskole. Andelen gårdbrukere som har 
mer enn fire års høyere utdanning er nokså lik for både Troms, Finnmark og 
Norge samlet. Utdanningsnivået i undersøkelsen kan dog være noe høyere 
enn i befolkningen som helhet, ettersom dette er en tendens som gjelder for 
alle spørreundersøkelser.  
 

 
 
Figur 55: Høyest fullførte utdanning 
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Gårdbrukerne oppga også om de hadde fullført landbruksfaglig utdanning, på 
videregående skole, høgskole, universitet eller tilsvarende nivå (Figur 56). Her 
er svarfordelingene nokså like for Troms og Finnmark. Totalt 45 prosent av 
gårdbrukerne i Troms og 42 prosent i Finnmark har landbruksfaglig 
utdanning. Den gjennomsnittlige andelen gårdbrukere med landbruksfaglig 
utdanning i Norge er 47 prosent.  
 
Det har ikke skjedd veldig store endringer over tid når det gjelder andelen 
gårdbrukere med fullført landbruksfaglig utdanning (Figur 57).   
 

  
 
Figur 56: Høyest fullførte landbruksfaglige utdanning 

 

 
 
Figur 57: Høyest fullførte landbruksfaglige utdanning, sett over tid 
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Egenvurdering av kompetanse 
Gårdbrukere har behov for å mestre et bredt spekter av fagområder i 
hverdagen sin. Gårdbrukerne ble bedt om å vurdere kompetansen på 
gårdsbruket innenfor ulike områder (Figur 58, Figur 59). Det er innen 
husdyrhold at gårdbrukerne føler seg tryggest på egen kompetanse. Over 
halvparten av gårdbrukerne i Troms og nær halvparten av gårdbrukerne i 
Finnmark vurderer egen kompetanse innen husdyrhold til å være «svært 
god». I tillegg til disse mener rundt 40 prosent at kompetansen er «god». 
Generelt vurderer de aller fleste gårdbrukerne egen kompetanse til å være 
enten god eller i hvert fall tilstrekkelig innen alle kategorier. 
 
Unntaket er kategorien «Data og IKT». Innen denne kategorien mener 16 
prosent av gårdbrukerne i utvalget fra Troms og 14 prosent fra Finnmark at 
de har dårlig eller svært dårlig kompetanse. Svarfordelingen henger sammen 
med gårdbrukerens alder. Jo høyere alder, jo lavere egenvurdert kompetanse 
innen data og IKT. 
 
 

 
 
Figur 58: Vurdering av egen kompetanse, Troms   
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Figur 59: Vurdering av egen kompetanse, Finnmark 

 
 

 
Solli gård, Takvatn, Troms. Foto: Birgitte Andreassen 
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Kunnskapskilder 
Nesten en av fire gårdbrukerne i både Troms og Finnmark anser andre 
bønder i nærheten av der de bor som å være en «svært viktig» kilde til ny 
kunnskap i gårdsdriften (Figur 60, Figur 61). Dette viser at det å ha et miljø av 
andre bønder i nærheten ikke bare er viktig sosialt sett, men også for 
kunnskapsdeling. Andre bønder i samme region sitter blant annet på viktig 
lokalkunnskap som det kan være vanskelig, om ikke umulig, å hente inn fra 
andre kilder. At nabobonden er en viktig kilde til ny kunnskap har vært en 
tydelig trend over tid, og er den kunnskapskilden som størst andel av 
gårdbrukerne har oppgitt som «svært viktig», også i alle de tidligere 
trendundersøkelsene. 
 
Internett, samt fagtidsskrifter og fagaviser er også viktige kilder til kunnskap. I 
både Troms og Finnmark oppgir 68 prosent av bøndene at internett er en 
«svært viktig» eller «ganske viktig» kilde til kunnskap. Om lag 60 prosent 
svarer at Fagtidsskrifter/-aviser er «svært viktig» eller «ganske viktig». 
Internett og rådgivere har blitt viktigere kunnskapskilder enn tidligere. Selv 
om fagtidsskrifter/-aviser fortsatt er blant de viktigste kildene til kunnskap, 
har betydningen av disse blitt redusert til fordel for internett.  
 

 
 
Figur 60: Ulike kilder til kunnskap, Troms 
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Figur 61: Ulike kilder til kunnskap, Finnmark 

 
Det var ingen store forskjeller mellom produksjonstypene 
«melkeproduksjon», «annet husdyrhold» og «planteproduksjon», med 
hensyn til viktigheten av ulike kunnskapskilder.  
 

 
Melkebruk i Alta, Finnmark. Foto: Camilla Mellemstrand 
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Dekket behov for faglig oppdatering 
Det er nesten ingen av bøndene som oppgir at de ikke får dekket sitt behov 
for faglig oppdatering «i det hele tatt» (Figur 62). Likevel kan en merke seg at 
bortimot en av fem Finnmarksbønder (19 prosent) føler at de bare i liten grad 
får dekket sitt behov for faglig oppdatering. Andelen bønder i Troms som 
føler at de bare i liten grad får dekket behovet for faglig oppdatering er 10 
prosent. Dette er likt med landsgjennomsnittet. Over tid har det ikke skjedd 
veldig store endringer (Figur 63).  
 

 
 
Figur 62: Dekket behov for faglig oppdatering 

 

 
 
Figur 63: Dekket behov for faglig oppdatering, sett over tid   
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I hvilken grad gårdbrukeren føler at behovet for faglig oppdatering er dekket, 
hadde ingen tydelig sammenheng med brukerens alder eller generelt 
utdanningsnivå. Derimot var det i Finnmark en sammenheng mellom dekket 
behov for faglig oppdatering og type produksjon (Figur 65). Her er det 
melkeprodusentene som i størst grad føler at de får dekket behovet for faglig 
oppdatering. Vi fant ingen tilsvarende sammenheng i Troms (Figur 64).  
 

 
 
Figur 64: Dekket behov for faglig oppdatering i ulike produksjonstyper, Troms 
 
 

 
 
Figur 65: Dekket behov for faglig oppdatering i ulike produksjonstyper, Finnmark 
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Det er en sammenheng mellom hvor tilfreds gårdbrukerne er med det 
landbruksfaglige miljøet der de bor, og i hvilken grad de får dekket behov for 
faglig oppdatering. De som er tilfredse med det landbruksfaglige miljøet 
opplever i større grad å få dekket behovet for faglig oppdatering. 
  

Faglig oppdatering hos bøndene er avhengig av at bøndene har både 
interesse for, og mulighet til, å holde seg faglig oppdatert. Tilgangen på faglig 
oppdatering må være til stede, og ha tilstrekkelig høy kvalitet. Hvilken 
grunnkompetanse bonden har, vil også påvirke mulighetene for faglig 
oppdatering.  
 
Bønder med landbruksfaglig utdanning opplever i større grad å få dekket 
behov for faglig oppdatering enn bønder som ikke har det. Det er liten 
forskjell mellom de som har utdanning på videregående nivå og de som har 
utdanning ved høgskole/universitet, men begge grupper oppgir å få dekket 
behov for faglig oppdatering i større grad enn de som ikke har landbruksfaglig 
utdanning. Dette gjelder både for Troms og Finnmark, og for Norge som 
helhet, og bidrar til å understreke betydningen av tilgjengelig landbruksfaglig 
utdanning.  Tilfredshet med landbruksfaglig miljø der man bor har også en 
positiv effekt på opplevelsen av å få dekket eget behov for faglig oppdatering.  
 
 
 
 

 
Slått i Alta, Finnmark. Foto: Camilla Mellemstrand  
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Leiejord 

 
Det er flere utfordringer med leiejord. En utfordring er gode leieavtaler. 
Avtalene må være basert på langsiktighet og trygghet. Mange har leid jord 

som grunnlag for utbygging og store 
investeringer. En annen utfordring er at 
jordeier (utleier) i mange tilfeller bruker 
leieinntektene til andre ting enn 
jordbruksbasert virksomhet. Det fører til 
at en god del kroner forsvinner ut av 
jordbruket. En tredje utfordring, som vi 
ser på landsbasis, er at leiejord pleies og 
vedlikeholdes dårligere enn eid jord. 
Dette kan blant annet ha å gjøre med 
kvaliteten på avtalene som er gjort 
mellom eier og leier (Eldby, 2017). 
Leiejord fører også til mye transport 
over lange avstander. 
 
I dette kapittelet ser vi blant annet på 
fordeling av eid jord, leid jord og drevet 
jord. Vi ser også på forskjeller på eid og 
leid jord med hensyn til kjørevei og 
vedlikehold.  
 

 
 
 

FAKTA: 
Leie av tilleggsjord tok til på 
1950-tallet. Før den tid 
forekom jordleie først og 
fremst som forpaktning av 
hele landbrukseiendommer, 
inklusive driftsbygninger og 
bolighus.  
 
Andelen gårdbrukere som 
leier jord ble femdoblet fra 
1959 til 2010. I 1979 leide  
31 prosent av jordbruks-
bedriftene jordbruksareal. I 
2010 hadde andelen leiejord 
økt til 65 prosent (Rognstad 
og Steinset, 2012). 

OPPSUMMERING: 
Det leies jord i både Troms og Finnmark. Det er de store brukene 
som leier de største arealene. Mange gårdbrukere, spesielt i Troms, 
leier fra svært mange bruk. 
 
Vi ser at det kjøres lange avstander til dyrka areal. De fleste bøndene 
i undersøkelsen oppgir at de kjører mellom 1 og 10 km, men noen 
kjører over 40 km. Lengste kjøreavstand til leid jord er større enn til 
eid jord. 
 
Vedlikehold, som grøfting/drenering, ser vi prioriteres lavere på leid 
jord enn eid jord.  
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En oversikt over jordbruksareal – eid jord, drevet jord og leid jord 
Mange bønder driver mye mer jord enn de eier; det vil si at de leier jord. Hvis 
vi sammenligner arealoversiktene over eid jord (Figur 66) og drevet jord 
(Figur 67) ser vi at hovedtyngden for eid jord ligger på bruk mellom 100- og 
249 dekar, mens det for drevet jord øker til kategorien 250- til 499 dekar. 
 
Det er forskjeller i driftsareal mellom fylkene. Tall fra SSB viser at 
gjennomsnittlig jordbruksareal per enhet er noe lavere i Troms enn i 
Finnmark (SSB, 2016g). Tilsvarende ser vi at gårdsbrukene i 
Trendundersøkelsen for Troms er noe mindre enn brukene i Finnmark. Vi ser 
denne forskjellen både når det gjelder eid jord og drevet jord.  
  

 
 
Figur 66: Arealoversikt eid jord 

 

 
 
Figur 67: Arealoversikt drevet jord 
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Figur 68 viser fordelingen av areal blant de bøndene som leier jord i Troms, 
Finnmark og Norge. I Troms er det totalt 54 prosent av bøndene i utvalget 
som leier jord, mens tilsvarende tall for Finnmark er på 49 prosent. I Norge 
samlet oppgir 38 prosent at de leier jord (Figur 68).  
 
Det leies totalt sett mer jord i Finnmark enn i Troms. I kategoriene 100-500 
dekar leiejord er det en høyere andel bønder både i Troms og Finnmark enn 
det er i Norge som helhet.   
 

 
 
Figur 68: Arealoversikt leid jord 

 
 
Omfanget leiejord varierer med størrelsen på gårdsbrukene. Det er de største 
brukene som leier mest jord, både i Troms og i Finnmark.  
 
Omfanget leiejord varierer også mellom ulike produksjoner (Figur 69). 
Generelt er det brukene med melkeproduksjon som leier mest jord i Troms 
og Finnmark. Dette kan ha sammenheng med at melkebrukene generelt er de 
største gårdsbrukene.  
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Figur 69: Leiejord i ulike produksjonstyper 

 
 

 
Langfjordbotn, Alta, Finnmark. Foto: Ida Kalstrøm 
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Kjørevei 
Om lag 47 prosent av brukene i Trendutvalget for Troms og 33 prosent av 
brukene i utvalget for Finnmark har under én km til det eide jordstykket som 
ligger lengst fra hovedbruket. Gjennomsnittet for utvalget for Norge samlet 
er i overkant av 50 prosent med kjørevei under én km (Figur 70). 16 prosent 
av brukene i Troms og 21 prosent av brukene i Finnmark har lengre kjørevei 
enn 6 km til eid jord. 
 

 
 
Figur 70: Lengste kjørevei til eid jord 

 

 
 
Figur 71: Lengste kjørevei til leid jord 

 
Gjør vi samme undersøkelse med leid jord, ser vi at avstandene øker (Figur 
71). For Troms er det fortsatt de som har under 5 km kjørevei som utgjør den 
største andelen, men hovedtyngden har flyttet seg fra under 1 km til 1-5 km. 
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For Finnmark er det en nesten like stor andel som har 6-10 km kjørevei som 
det er som har 1-5 km som lengste kjørevei til leid jord. Det er også en del 
som må kjøre betydelige avstander. I Troms har om lag 15 prosent av 
gårdsbrukene lenger kjørevei enn 21 km. Det samme gjelder for 11 prosent 
av brukene i Finnmark. Lang kjørevei fører til store transportutgifter, og 
krever også mye tid til forflytning. 
 

Antall bruk det leies fra 
Om lag 10 prosent av brukene i Troms og 19 prosent av brukene i Finnmark 
leier jorda fra kun ett bruk (Figur 72). Gjennomsnittet for Norge er i overkant 
av 25 prosent. Hele 21 prosent av brukene i Troms, og 13 prosent av brukene 
i Finnmark, leier jord fra mer enn ti andre bruk. Landsgjennomsnittet ligger 
på 7 prosent.  
 

 
 
Figur 72: Antall bruk det leies jord fra 
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Investering i eid jord og leid jord 
I Troms planlegger halvparten av gårdbrukerne å investere i 
grøftesystem/drenering på eget areal de neste fem år, men bare 19 prosent 
planlegger det samme på leid areal (Figur 73). Fordelingen for Finnmark er 44 
prosent på eid areal og 10 prosent på leid areal.  
 

 
 
Figur 73: Planlagt grøfting og drenering på eid/leid jord 

 
 
 
 
 
 

 
Skulsfjord på Kvaløya, Troms. Foto: Tone Jensen Solhaug   
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Bygdenæringer 

 
Det å utnytte gårdens ressurser; både de menneskelige, naturgitte og 

maskinelle, øker både sysselsettingen og 
verdiskapingen. Av gårdsbrukene som 
var med i driftsgranskingene i jordbruket 
(gjennomført av Norsk institutt for 
landbruksøkonomisk forskning, nå NIBIO) 
i 2012, hadde 83 prosent omsetning 
innen tilleggsnæring. 59 prosent av 
brukene hadde omsetning på mer enn  
20 000 kroner (Knutsen m.fl., 2015). 
 
Vi har sett nærmere på hvilke typer 
bygdenæringer som drives på 
gårdsbrukene i Troms og Finnmark, i 
spørsmålssettet definert som «annen 
næringsvirksomhet enn tradisjonelt jord- 
og skogbruk». Vi har også sett på inntekt 
fra bygdenæringene, spurt bonden 
hva det var som gjorde at han eller hun 
startet med bygdenæringer, samt spurt 
om planene framover.   
 

  

FAKTA: 
Tilleggsnæring eller «andre 
landbruksbaserte næringer» 
i landbruket er nærings-
virksomhet som blir drevet i 
tillegg til jord- og skogbruk, 
og der ressursene på gården 
(f.eks. areal, bygninger og 
maskiner) blir utnytta.  
 
I Stortingsmelding nr. 9 
(2011–2012) «Landbruks- og 
matpolitikken. Velkommen 
til bords» kalles dette 
bygdenæringer. Her 
inkluderes også person-
ressursene på gården  
(Knutsen m.fl., 2015).  

OPPSUMMERING: 
Det drives bygdenæringer på 68 prosent av gårdene i Trendutvalget 
for Troms og 64 prosent av gårdene i Finnmark. I begge fylkene er 
leiekjøring og produksjon av ved eller biobrensel de to mest utbredte 
næringene.  
 
Bygdenæringene gir i mange tilfeller et betydelig bidrag til 
økonomien i gårdsdriften. En av tre gårdbrukere i Troms og en av fire 
i Finnmark planlegger å ha samme omfang på bygdenæringene 
framover, som det de har i dag. Det er en noe større andel som vil 
øke omfanget i framtida, enn det er som vil redusere omfanget.  
 
Gårdbrukere i alle aldersgrupper og produksjonstyper driver med 
bygdenæringer.  
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Type bygdenæring 
Det drives et stort mangfold av landbruksbaserte bygdenæringer (Tabell 2). 
Til sammen drives det med bygdenæringer på 68 prosent av gårdene i 
Trendutvalget for Troms og 64 prosent i utvalget for Finnmark. Leiekjøring og 
produksjon av biobrensel er de bygdenæringene som flest bønder i 
Trendundersøkelsen rapporterer at de driver med. En av tre gårdbrukere 
driver med en form for leiekjøring, som for eksempel slått, brøyting eller 
strøing. 28 prosent av bøndene i Troms og om lag 17 prosent av bøndene i 
Finnmark produserer ved eller en annen form for biobrensel.  
 
 
Tabell 2: Prosentandel gårdsbruk der hovedbruker eller ektefelle/samboer driver 
bygdenæring. 

 

Type bygdenæring Troms 
(%) 

Finnmark 
(%) 

Norge 
(%) 

Leiekjøring, slått, brøyting, strøing o.l. 32,1 34,1 28,9 

Vedproduksjon, biobrensel 28,4 16,5 19,7 

Annet 11,4 14,3 9,5 

Utleie av lokaler, lagerhold o.l. 10,4 15,4 11,3 

Utleie av jakt og/eller fiskerettigheter 7,7 4,4 17 

Overnatting på eller ved gården  7,7 5,5 6,1 

Gårdsmat  6,4 4,4 5 

Opplevelsestilbud, guiding o.l. (reiseliv) 4,7 8,8 2,5 

Barnehage/skolerelaterte tjenester  4,7 7,7 2,3 

Helse og omsorg, avlastning 4,3 6,6 2,7 

Bygningsarbeid 4 2,2 4,5 

Husdyravløsning  3,3 0 2,4 

Gårdssag 3 1,1 3,6 

Fiskeri, havbruk og/eller oppdrett 2,7 6,6 1,2 

Servering på eller ved gården  2 3,3 1,5 

Rådgiving, regnskap, konsulenttjenester 2 3,3 2,6 

Salg av hytter eller tomter 2 1,1 3,4 

Kurs, seminar, konferanse 1,3 3,3 1,1 

Kunst og kultur 1 2,2 0,8 

Småkraftverk 0,3 0 2,7 
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Hvem driver med bygdenæringer? 
Bygdenæringer er utbredt innen alle hovedproduksjonstyper. I Troms drives 
det bygdenæringer på 63 prosent av melkebrukene, 67 prosent av brukene 
med annet husdyrhold og 73 prosent av brukene med planteproduksjon. I 
Finnmark er andelen av de som driver med bygdenæringer litt lavere. Her 
drives det bygdenæringer på 53 prosent av melkebrukene, på 64 prosent av 
brukene med annet husdyrhold og på 67 prosent av brukene med 
planteproduksjon (Figur 74).  
 
Vi ser at det drives bygdenæringer på gårdsbruk av alle størrelser, både i 
Troms og Finnmark, og gårdbrukere i alle aldre driver med bygdenæringer.  
 

 
 
Figur 74: Omfang av bygdenæringer fordelt på produksjonstype 
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De mest utbredte bygdenæringene 
Vi har sett litt nærmere på de bygdenæringene som er mest utbredt i Troms 
og Finnmark. De vanligste næringene er leiekjøring, produksjon av 
ved/biobrensel, utleie av lokaler/lager, utleie av jakt/fiske, overnatting, 
reiselivsopplevelser, barnehage/skolerelaterte tjenester og 
avlastningstjenester innen helse og omsorg. Vi ser at utbredelsen av disse 
varierer noe mellom ulike produksjonstyper (Figur 75).  
  

 
 
Figur 75: Ulike bygdenæringer fordelt på produksjonstype 
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Vi har også sett på om utbredelsen av de vanligste bygdenæringene varierer i 
forskjellige aldersgrupper. Vi ser at utbredelsen av disse bygdenæringene er 
nokså jevnt fordelt innen alle aldersgrupper av gårdbrukere, men med 
hovedtyngde innen aldersgruppen 50-59 år (Figur 76).   
 

 
 
Figur 76: Ulike bygdenæringer etter alder på bruker 
 
 

 
Langfjordbotn, Alta, Finnmark. Foto: Ida Kalstrøm 
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Inntekt av bygdenæringer 
32 prosent av bøndene som driver bygdenæringer i Trendutvalget for Troms 
og 41 prosent i Finnmark oppgir at de tjente under 50 000 kroner på denne 
virksomheten i 2017 (Figur 77). Det er også en andel som ikke tjener noe på 
bygdenæringene; 16 prosent i Troms og 11 prosent i Finnmark oppgir at de 
har ingen inntekt eller negativ inntekt.  
 
Selv om en stor andel bare har mindre inntekter av bygdenæringene, ser vi 
likevel at bygdenæringene i mange tilfeller gir et betydelig bidrag til 
økonomien i gårdens husholdningsinntekt. 19 prosent av bøndene i 
undersøkelsen fra Troms og 28 prosent av bøndene fra Finnmark tjente 
mellom 50 000 og 100 000 kroner, mens 25 prosent i Troms og 21 prosent i 
Finnmark tjente mellom 100 000 og 400 000 kroner. 9 prosent av bøndene i 
Trendutvalget for Troms tjente over 400 000 kroner på bygdenæringer i 
2017, mens ingen av bøndene i utvalget for Finnmark tjente over 400 000 
kroner.  
 
 

 
 
Figur 77: Næringsinntekt fra bygdenæringene 
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Figur 78 viser hvordan inntekten fra de mest utbredte bygdenæringene 
fordeler seg. Det er en nokså stor spredning i inntekt i alle typer 
bygdenæringer, noe som sannsynligvis også gjenspeiler stor variasjon i både 
omfang og innhold. Eksempelvis har bortimot 40 prosent av gårdbrukerne 
som driver med produksjon av ved eller biobrensel inntekter under 50 000 
kroner, men det er også 6 prosent innen næringen som oppgir at de har 
inntekter over 400 000 kroner. Blant de som har inntekter over 400 000 
kroner er det flest innenfor kategoriene overnatting, samt helse og omsorg.    
 

 
 
Figur 78: Næringsinntekt fra de mest utbredte bygdenæringene  
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Det er ingen tydelige sammenhenger mellom inntekt av bygdenæring og 
hovedproduksjon på gården (melkeproduksjon, annet husdyrhold eller 
planteproduksjon). Derimot ser vi at størrelsen på bruket (Figur 79) og 
gårdbrukerens alder (Figur 80) har sammenheng med inntekt av 
bygdenæringen. I grove trekk er det de største brukene som har høyest 
inntekt av bygdenæringene, og de minste brukene som har lavest eller ingen 
inntekt (Figur 79). Vi ser også at det er de eldste gårdbrukerne som i 
hovedsak tjener minst på bygdenæringene, mens de i aldersgruppa 40-49 år 
har størst omsetning (Figur 80). 
 

 
 
Figur 79: Inntekt fra bygdenæring sett mot bruksstørrelse 
 

 

 
 
Figur 80: Inntekt fra bygdenæring etter alder på bruker  
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Hvorfor startet gårdbrukeren med bygdenæringer? 
Gårdbrukerne ble bedt om å rangere ulike forhold etter hvor stor betydning 
de hadde for at de valgte å starte opp med bygdenæringer på gården. 
Figurene under viser prosentandelen gårdbrukere som har svart at 
forholdene hadde «stor betydning» eller «svært stor betydning». Det at man 
har tilgjengelige ressurser på gårdsbruket, et behov for ekstra inntekter og et 
ønske om å skape eller «få til noe», er de faktorene som har størst betydning 
for hvorfor gårdbrukere i både Troms (Figur 81) og Finnmark (Figur 82) startet 
med annen næringsvirksomhet på bruket. Over 40 prosent av gårdbrukerne 
som driver med bygdenæringer svarer at disse tre forholdene hadde «stor 
betydning» eller «svært stor betydning» for oppstart. 
 
 

 
 
Figur 81: Forhold med stor betydning for oppstart av bygdenæringer, Troms  
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Figur 82: Forhold med stor betydning for oppstart av bygdenæringer, Finnmark 

 
 
 

 
Nervei, Gamvik kommune, Finnmark. Foto: Sandra J. Kaspersen  
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Planer for bygdenæringer i framtida 
Gårdbrukerne ble også spurt om i hvilket omfang de i framtida vil drive med 
bygdenæringer (Figur 83). En av tre gårdbrukere i Troms vil fortsette i samme 
omfang som i dag, 15 prosent vil øke omfanget og 8 prosent vil redusere 
omfanget. Det er også 5 prosent som planlegger å starte opp med 
bygdenæringer. I Finnmark er det 23 prosent som vil fortsette i som i dag, 
mens 22 prosent vil øke omfanget og 8 prosent vil redusere det. 
 
I kategorien «Vil ikke drive med annen næring/slutte» kan det være noen 
som ikke driver med bygdenæringer i dag. Prosentandelen i denne kategorien 
omfatter derfor flere enn bare de gårdbrukerne som tenker å slutte. Det er 
også en stor andel som svarer «vet ikke»; nesten 20 prosent i Troms og 
nesten 30 prosent i Finnmark. Disse er ikke tatt med i figuren.  
    
 

 
 
Figur 83: Planlagt omfang av bygdenæringer i framtida 

 
 
Vi har også sett på utvikling over tid for dette spørsmålet i undersøkelsen, og 
trenden her er at det er lite endringer. Svarfordelingen på dette spørsmålet 
(planlagt framtidig omfang bygdenæringer) har vært svært lik de siste 12 år, 
fra 2006 til 2018 (Figur 84).  
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Figur 84: Planlagt omfang av bygdenæringer i framtida, sett over tid 
 

Vi finner ingen store forskjeller mellom de ulike produksjonstypene 
melkeproduksjon, annet husdyrhold og planteproduksjon med hensyn til 
planlagt framtidig omfang av bygdenæringer. Derimot ser vi at 
framtidsplanene, naturlig nok, har sammenheng med alder. Det er de eldste 
og yngste som er mest usikre i forhold til framtidsplanene. De eldste 
planlegger i større grad å slutte, og de yngste å starte opp (Figur 85).  
 

 
 
Figur 85: Planlagt omfang av bygdenæringer i framtida etter alder på bruker 
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