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Forord 

Utviklingen i Troms-jordbruket har vært krevende i årene etter årtusenskiftet. Ikke  
minst har store arealer med grasmark gått ut av drift, og det produseres nå langt mindre mat 
enn det som er potensialet for fylket. Det er særlig problematisk i forhold til den fallende 
norske  storfeproduksjonen og manglende utnytting av de gode grovfôrressursene som finnes i 
fylket.  

AgriAnalyse ga i 2016 ut rapporten Utviklingen i jordbruket i Troms, der det på den ene 
siden ble vist til at småbruksstrukturen ser ut til å hemme lønnsomheten på bruksnivå 
sammenlignet med utviklingen i nabofylkene, som har noe større enheter enn i Troms. 
Spørsmål som ble reist var om topografien og ressursgrunnlaget i Troms ligger til rette for at 
brukene kan øke størrelsen vesentlig mer enn i dag, eller om grensen for størrelsen på brukene 
allerede er nådd.  

I denne rapporten vil vi se nærmere på om det er grep som kan gjøres i Troms for å øke 
lønnsomheten til tross for de fysiske begrensningene i areal og bruksstørrelse. Det pekes 
spesielt på behovet for å stramme opp praktiseringen av drivepliktbestemmelsene, hva som 
skal til for å øke investeringene i jordbruket, og hvilke virkemidler som i størst grad kan bidra 
til videre drift på de mange små og mellomstore brukene i fylket. 

I forbindelse med arbeidet med rapporten ble det gjennomført gruppeintervjuer med både 
gårdbrukere og ressurspersoner i tilknytning til næringen. Eivinn Fjellhammer ved 
AgriAnalyse deltok også på disse, og han har bidratt som diskusjonspartner under skrivingen 
av rapporten. En stor takk til alle som tok seg tid til å sette av både reisetid og arbeidstid til å 
delta som informanter under gruppeintervjuene. Noen av deltakerne har også hjulpet til i 
etterkant av gruppeintervjuene med utfyllende informasjon.  

Vi takker også Troms Bondelag for et interessant oppdrag og Landbruksavdelingen hos 
Fylkesmannen i Troms for å bistå med finansieringen. Vi håper rapporten kan bidra til en økt 
forståelse for hva som er drivkreftene i utviklingen, og at den kan gi bedre innsikt i hvilke 
tiltak som kan gjøres for å snu utviklingen i jordbruket i Troms.  

Oslo, juni 2017.  
Chr. Anton Smedshaug 
Daglig leder  
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Sammendrag 

Eldby, Hanne. 2017. Troms: Mulighetenes landbruk – Små grep kan gi økt matproduksjon. 
Rapport 8-2017. AgriAnalyse: Oslo 

Troms har hatt en sterkere nedgang i antall bruk enn noe annet fylke, og fylket har også den 
nest største nedgangen i jordbruksareal i perioden mellom 2006 og 2015. Det er stor forskjell 
mellom kommunene i Troms. Det er også forskjell mellom de ulike produksjonene. Innenfor 
geiteholdet har prosjektet friskere geiter sannsynligvis bidratt til en avskalling av 
geiteprodusenter. Man kan forvente at med avsluttet prosjekt er situasjonen stabilisert for en 
god periode fremover, og markedssituasjonen tilsier ikke at produksjonen bør økes. Innenfor 
saueholdet er det nå overproduksjon av lammekjøtt. Produksjonen av kumelk gir derimot 
gode muligheter både for nyetableringer og produksjonsøkning, siden Troms-bøndene ikke 
klarer å fylle melkekvoten. Det er også underdekning på storfekjøtt, og med de gode 
utmarksbeitene i Troms, bør dette være en næring med mulighet for vekst, som flere kan slå 
seg inn på.  

Leiejord og driveplikt 

Erfaringene fra gruppeintervjuene som ble gjennomført under utarbeidelsen av rapporten, 
viser at lovverket rundt driveplikten blir alt for dårlig fulgt opp av kommunene. Jordlovens 
bestemmelser om driveplikt stiller krav om at kontraktene mellom utleier og leietaker skal 
være skriftlige, at de skal ha minst ti års varighet, og at de skal føre til driftsmessig gode 
løsninger. Like fullt gikk det frem av intervjuene at dette ikke er vanlig praksis. Gårdbrukerne 
beskrev en situasjon der de må være på tilbudssiden med hensyn til når det skal slås, om 
hvorvidt det kan gjødsles og pløyes, og avtalene er muntlige og har ofte ikke lengre 
perspektiv enn for inneværende år. Det hersket stor usikkerhet både blant gårdbrukerne og 
representanter for kommunene i hvordan lovverket rundt driveplikten skal forstås, og hvem 
som har ansvaret for at driveplikten overholdes.  

Et av de største problemene for gårdbrukerne i Troms er den høye andelen med leiejord. 
Om lag 60 prosent av jorda som drives er leid, mot et gjennomsnitt på drøyt 40 prosent for 
landet som helhet.  I tillegg vet vi at eiendommene i Troms er små. Hver gårdbruker driver i 
gjennomsnitt seks eiendommer, mot et gjennomsnitt for hele landet på tre. Dette betyr at 
mange gårdbrukere i Troms må forholde seg til et stort antall jordeiere.  

Siden leieforholdene er svært usikre og vanskelige for mange gårdbrukere, er et av 
forslagene i denne rapporten at Fylkesmannen oppretter et prosjekt som tar sikte på å rydde 
opp i eiendomssituasjonen i Troms. På den ene siden bør det tilrettelegges for at der det er 
ønskelig, så fraskilles jorda, og at den som driver jorda får anledning til å kjøpe den. På den 
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andre siden må det ved jordleie sørges for at lovverket overholdes, altså at det kreves 
skriftlige og kontrakter av minst ti års varighet, og at «forbud» mot vekstskifte og lignende 
ikke godtas. Årsaken til at prosjektet bør legges til Fylkesmannen er til dels at de kommunale 
landbrukskontorene har mye å gjøre, at det er for stor nærhet til de det gjelder dersom det er 
snakk om å gå inn med pålegg og tvangsgebyrer, og at det ser ut som om det er manglende 
kjennskap til lovverket og hvordan dette er ment å praktiseres i kommunene.  
 
Investeringer  
 
Mye av bygningsmassen i Troms-jordbruket ble oppført i perioden etter opptrappingsvedtaket 
på 1970-tallet, og disse driftsbygningene er nå mer enn 30 år gamle. Driftsbygningene er 
dermed bygd etter andre standarder enn dagens, både med hensyn til størrelse, arbeidsmiljø 
for gårdbrukeren og også dyrevelferd. Selv om det er foretatt vedlikehold, er mange 
bygninger modne for utskifting. Gårdbrukerne i Troms har et stort etterslep på investeringer. 
Driftsgranskningene viser at den langsiktige gjelden på gårdsbrukene i fylket er om lag 
halvparten enn gjennomsnittet for landet, og også langt lavere enn i nabofylkene Nordland og 
Finnmark (Hansen 2017). Dersom neste generasjon skal ta over disse brukene, eller noen skal 
være interessert i å kjøpe dem, må brukene være drivverdige, og derfor er det viktig å sørge 
for at driftsbygningene på brukene er i god stand.  

I rapporten pekes det på tre forhold som fører til lave investeringer i Troms. Det første av 
disse forholdene er at brukene har svakt pantegrunnlag, og at det er lave eiendomspriser i 
fylket. Dette forholdet henger også sammen med eiendomssituasjonen. Mye av jorda som 
utgjør driftsgrunnlaget på bruket er leid. Det andre forholdet er at mange av gårdsbrukene 
ligger i perifere områder hvor det er usikkert om bruket vil kunne omsettes, og hvor høy pris 
man vil få for det dersom det blir aktuelt å innfri lånet ved salg. Dette gjør det vanskelig for 
mange å skaffe tilstrekkelig pantesikkerhet til å kunne ta opp lån. Når mye av driftsgrunnlaget 
er basert på muntlige korttidskontrakter, betyr det at sikkerheten rundt driftsopplegget også er 
dårlig. 

Det andre forholdet som fører til lave investeringer er at gårdsbrukene i fylket er små og 
ofte uten mulighet til å øke produksjonen vesentlig. Avstandene mellom eiendommene er stor, 
og hvis naboen legger ned, vil det i mange tilfeller være for lang vei til de ledige arealene til 
at utvidelse vil være aktuelt. I dag er gjennomsnittsavstanden i luftlinje mellom jordbruksareal 
ute av drift og nærmeste aktive gårdsbruk mer enn 1200 meter i Troms, noe som er dobbelt så 
mye som gjennomsnittet for landet. Dette betyr at det ofte må investeres i bygninger uten at 
antallet dyr økes vesentlig. Når man skal bygge fjøs for 20–25 årskyr, blir prisen per 
liggeplass høyere enn hvis man bygger for dobbelt så mange årskyr. I tillegg er 
byggekostnadene høye. Landbruk Nord har anslått at det vil være mellom 20 og 35 prosent 
dyrere å sette opp et fjøs i Troms i forhold til Trøndelag.1 Et forhold som kan bidra til å 
stimulere til økte investeringer i landbruksbygg i Troms, vil være å øke tilskuddsandelen til 
Innovasjon Norge, fra dagens 2 millioner kroner, til 3 millioner kroner. Eventuelt kan man 

                                                 
1 http://www.norsklandbruk.no/norsk-landbruk/to-millioner-dyrere-for-fjos-i-troms/ 
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benytte seg av muligheten til å gi tilskudd tilsvarende 33 prosent av kostnadsoverslaget uten 
tak, slik dagens nasjonale retningslinjer gir anledning til. 
Dette bringer oss over til det tredje problemet, som er rammene til Innovasjon Norge. 
Innovasjon Norge oppgir i sitt innspill til jordbruksforhandlingene i 2017 at det for hele landet 
ble søkt om 1,1 milliarder i investeringsstøtte, mens det bare var midler til å gi 540 millioner 
kroner i støtte. Også i Troms oppgir Innovasjon Norge at de har for lite midler i forhold til 
interessen. Det er imidlertid vanskelig å vite eksakt hvor stor interessen er, siden mange lar 
være å søke blant annet fordi de vet det er lite midler. Troms har innført et tak på støtte på 2 
millioner kroner. Som nevnt i avsnittet over er prosjektene ofte små eller middels store, og 
derfor dyre i forhold til inntjeningsevnen. Derfor bør støtteandelen bli større for å sikre 
lønnsomheten i investeringene. Innovasjon Norge i Troms har likevel valgt en mellomløsning, 
med et forholdsvis høyt tak, sammenlignet med mange andre fylker, men et høyere tak eller 
fjerning av taket, ville innebåret at færre fikk støtte.  

Et forslag som kan stimulere flere i Troms til å foreta nødvendige investeringer i 
gårdsbrukene deres er derfor å øke rammene til Innovasjon Norge vesentlig, og enten fjerne 
taket på støtte i Troms, eller i det minste å heve det fra dagens 2 millioner til 3 millioner 
kroner.  

 
Inntekter og virkemidler 
 
En viktig forutsetning for å opprettholde driften av jordbruksarealene og produksjonen i 
Troms, som det er i store deler av landet, og særlig i Nord og Vest, er å sikre at flest mulig av 
de små og mellomstore brukene har en lønnsomhet som gjør de aktuelle for videre drift. 
Derfor bør virkemidlene innrettes slik at de små og mellomstore brukene får bedret 
lønnsomheten slik at neste generasjon vil ta over.  

For å styrke inntjeningsevnen til små og middels store bruk vil det være viktig å rette inn 
virkemidlene slik at de utjevner den strukturdrivende effekten av at de som produserer større 
volum henter vesentlig mer av inntekten både ved salg av melk og kjøtt og ved utbetaling av 
distriktstilskudd for melk og kjøtt. Effekten av markedsinntektene og distriktstilskuddene er 
så sterk, at det er vanskelig å endre forholdet i vesentlig grad uten å gjøre store endringer i 
forholdet mellom virkemidlene.  

Driftstilskudd melk er det virkemiddelet som i størst grad har en utjevnende effekt. En 
vesentlig økning i driftstilskuddene vil kunne gi et betydelig bidrag til bedring av økonomien 
for de små og mellomstore brukene, og det vil kunne gi den nødvendige troen på at disse 
brukene kan være en del av det framtidige jordbruket i Troms. Den sterkeste distriktspolitiske 
differensieringen ligger i imidlertid i distriktstilskuddene, men siden tilskuddet er 
proporsjonalt med produksjonen, så er nettopp vanskeligheten med det å være 
distriktsjordbruk en medvirkende faktor til at tilskuddet ikke lar seg hente ut i den grad mange 
helt sikkert skulle ønske. Derfor bør distriktsdifferensieringen økes også for driftstilskuddet, 
som i større grad virker positivt for små og middels store bruk. 
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Forslag til tiltak som kan snu utviklingen 
I siste kapittel i rapporten blir det vist til hvilke tiltak som kan gjennomføres for å snu 
utviklingen i Troms-jordbruket. landbruksnæringen i sitt område.   
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1  Utfordringer og muligheter for Troms-jordbruket 

Utviklingen i antallet bruk har gått ned i Norge år for år i hele etterkrigstiden. Det kritiske i 
situasjonen er nå at mens man i tidligere tiår klarte å opprettholde driften av jordbruksarealene 
og produksjonen, har arealet brukt til matproduksjon gått tilbake det siste tiåret. I flere av 
produksjonene er det bekymring for at man ikke klarer å levere det markedet etterspør. 
Selvforsyningsgraden vår er også blitt mindre, og dette er stikk i strid med gjeldende politiske 
ambisjon om å øke produksjonen av mat i Norge minst i takt med befolkningsutviklingen.  

I denne generelt negative utviklingen stikker Troms seg ut ved å ligge i forkant av 
utviklingstrekkene på flere av områdene. Mens antallet bruk i gjennomsnitt har gått tilbake 
med 17 prosent i perioden mellom 2006 og 2015 for landet som helhet, har antallet i Troms 
blitt redusert med 28 prosent, som er den største reduksjonen av alle fylkene (Eldby 2016). 
Utviklingen i jordbruksareal er også sterkt negativ. Mens den gjennomsnittlige avgangen har 
vært på fire prosent, har Troms hatt en avgang på hele ni prosent i samme periode. Møre og 
Romsdal er i tilsvarende situasjon som Troms når det gjelder avgang av areal, også med ni 
prosent (Eldby 2016). 2 

 
Figur 1.1 Utviklingen i jordbruksareal etter fylke (dekar), og prosentvis endring, 2006–
   2015  

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

                                                 
2 Nedgangen i jordbruksareal henger til en viss grad sammen med at kontrollgrunnlaget for å tildele arealtilskudd 
i landbruket er endret. Det er laget digitale kart på grunnlag av nye flyfoto, og dette ga en reduksjon i areal i 
forhold til de gamle kartene. De nye kartene ble gradvis tatt i bruk fra 2006, og fra 2013 skulle alle kommuner ha 
tatt de nye kartene i bruk. Endringen i måten å registrere jordbruksarealene kan likevel på langt nær forklare hele 
nedgangen i jordbruksareal. Siden det ikke finnes noen god måte å korrigere tallene på, har vi derfor valgt å 
presentere arealtallene slik de framkommer i statistikken for søknad om produksjonstilskudd.  
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Det er store forskjeller mellom kommunene i Troms når det gjelder avgang av jordbruksareal. 
Noen av kommunene har økt arealet. I prosent er det Skjervøy som har økt mest, mens 
Målselv, som har økt med fire prosent, er den kommunen som har økt mest i antall dekar. 
Ellers er det en del kommuner som har hatt en svak reduksjon på 1–2 prosent, for eksempel 
Harstad, Ibestad, Lyngen og Bardu. Den enkeltkommunen som har mistet mest areal målt i 
dekar, er Balsfjord, med en nedgang på 14 prosent.  

 
Figur 1.2 Utviklingen i jordbruksareal etter kommune i Troms (dekar), og prosentvis 
   endring, 2006–2015  

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

1.1 Utviklingen i de største produksjonene 

Melkeproduksjon og saue- og geitehold er de viktigste produksjonene i jordbruket i Troms. I 
tillegg er det også noe svineproduksjon, ren kjøttproduksjon av storfe og potetproduksjon. Det 
er lite fjørfe og frukt og bær i fylket. I det følgende ser vi nærmere på utviklingen i antall 
produsenter for grovfôrproduksjonene i fylket og fordelingen mellom kommunene.  

Antallet produsenter har gått sterkt tilbake i grovfôrproduksjonene. For fylket som helhet 
var det i 2015 39 prosent færre melkeprodusenter, mens antallet melkekyr har gått tilbake 
med 19 prosent. Harstad, Kvæfjord, Gratangen og Dyrøy skiller seg ut med å ha en økning i 
antallet melkekyr i perioden. Kvæfjord og Dyrøy skiller seg positivt ut med å ha en nedgang i 
antall bruk på henholdsvis «bare» 20 og 17 prosent. Det samme gjør Gratangen, som hadde – 
og fortsatt har – én melkeprodusent igjen i kommunen. Flere kommuner har imidlertid hatt en 
nedgang i antallet melkebruk på 50 prosent eller mer i løpet av niårsperioden vi har sett på. 
Dette gjelder Tromsø, Skånland, Salangen, Lenvik Ibestad, Tranøy, Storfjord, Nordreisa og 
Kvænangen. 
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Tabell  1.1 Antall produsenter som har melkeku i 2006 og 2015, og endring i antall dyr i 
   perioden (prosent) 

 Antall 
produsenter 

2006 

Antall 
produsenter 

2015 

Endring i antall 
produsenter 

Endring i antall 
melkekyr 

Tromsø 22 9 -59 % -23 % 
Harstad 27 18 -33 % 6 % 
Kvæfjord 20 16 -20 % 22 % 
Skånland 9 3 -67 % -51 % 
Ibestad 7 3 -57 % -24 % 
Gratangen 1 1 0 % 6 % 
Bardu 26 15 -42 % -24 % 
Salangen 14 7 -50 % -53 % 
Målselv 36 23 -36 % -2 % 
Sørreisa 3 2 -33 % -49 % 
Dyrøy 6 5 -17 % 2 % 
Tranøy 7 3 -57 % -43 % 
Lenvik 11 4 -64 % -63 % 
Balsfjord 94 64 -32 % -26 % 
Lyngen 16 10 -38 % -13 % 
Storfjord 2 1 -50 % -76 % 
Kåfjord 20 15 -25 % -3 % 
Nordreisa 25 12 -52 % -36 % 
Kvænangen 4 2 -50 % -12 % 
Alle 350 213 -39 % -19 % 
Kilde: Landbruksdirektoratet. Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd, 2006 og 2015. 
 
Lammeproduksjonen har klart seg bedre enn melkeproduksjonen gjennom perioden dersom 
man sammenligner endringer i antall produsenter og antallet dyr. Totalt sett er det også mer 
enn dobbelt så mange som holder sau i Troms enn som har melkekyr.  

Antallet som holder sau har gått tilbake med 29 prosent, og tallet på vinterfôra sau er 
redusert med 12 prosent. Også her er det store forskjeller mellom kommunene. For eksempel 
har Kvænangen redusert antallet produsenter med 64 prosent og antallet sau med 71 prosent.  
Flere av kommunene har imidlertid økt antallet sau. Dette gjelder Tromsø, Kvæfjord, 
Salangen, Sørreisa og Skjervøy.  
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Tabell  1.2 Antall produsenter som har vinterfôra sau i 2006 og 2015, og endring i antall 
   dyr i perioden (prosent) 

 Antall 
produsenter 

2006 

Antall 
produsenter 

2015 

Endring i antall 
produsenter 

Endring i 
antall 

vinterfôra sau 
Tromsø 59 43 -27 % 18 % 
Harstad 71 51 -28 % 1 % 
Kvæfjord 51 33 -35 % 28 % 
Skånland 24 16 -33 % -8 % 
Ibestad 18 14 -22 % -27 % 
Gratangen 16 11 -31 % -17 % 
Lavangen 15 13 -13 % -3 % 
Bardu 16 16 0 % -29 % 
Salangen 23 18 -22 % 18 % 
Målselv 32 23 -28 % 1 % 
Sørreisa 21 15 -29 % 28 % 
Dyrøy 14 9 -36 % -8 % 
Tranøy 11 6 -45 % -27 % 
Torsken 3 3 0 % -24 % 
Lenvik 41 29 -29 % -19 % 
Balsfjord 84 66 -21 % -17 % 
Karlsøy 18 13 -28 % -3 % 
Lyngen 46 29 -37 % -1 % 
Storfjord 18 14 -22 % -18 % 
Kåfjord 39 28 -28 % -12 % 
Skjervøy 4 3 -25 % 33 % 
Nordreisa 49 28 -43 % -15 % 
Kvænangen 11 4 -64 % -71 % 
Alle 684 485 -29 % -12 % 
Kilde: Landbruksdirektoratet. Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd, 2006 og 2015. 
 
 
Troms, med sine 61 gårdsbruk som driver med geit, er det fylket i landet som hadde flest 
geiteprodusenter i 2015.  Disse hadde tilsammen 3392 melkegeiter. Oppland, med sine 37 
produsenter, hadde imidlertid et noen flere geiter. I løpet av perioden 2006–2015 har 
prosjektet ”friskere geiter” blitt gjennomført. Produsentene måtte gjøre en innsats som innebar 
å skille geit og kje ved fødselen, slakte alle geitene og plassere kjeene i vaskede og renoverte 
fjøs. Prosjektet ble avsluttet i 2015. I løpet av prosjektperioden var det en del produsenter som 
valgte å ikke gjennomføre programmet, og som derfor la ned før de ellers ville gjort det. 
Antallet geiteprodusenter i Troms ble mer enn halvert i perioden 2006–2015, mens antallet 
geiter gikk tilbake med 30 prosent. De gjenværende geitene har økt ytelsen.  
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Tabell  1.3 Antall produsenter som har melkegeiter i 2006 og 2015, og endring i antall dyr 
   i perioden (prosent) 

 Antall 
produsenter 

2006 

Antall 
produsenter 

2015 

Endring i antall 
produsenter 

Endring i antall 
melkegeiter 

Tromsø 15 7 -53 % -42 % 
Harstad 1 0 -100 % -100 % 
Kvæfjord 3 2 -33 % -27 % 
Ibestad 5 5 0 % -18 % 
Gratangen 1 0 -100 % -100 % 
Bardu 1 2 100 % 232 % 
Salangen 5 1 -80 % -89 % 
Målselv 3 2 -33 % 1 % 
Sørreisa 2 0 -100 % -100 % 
Dyrøy 1 1 0 % 58 % 
Tranøy 2 0 -100 % -100 % 
Lenvik 4 2 -50 % -64 % 
Balsfjord 30 15 -50 % -28 % 
Karlsøy 15 3 -80 % -33 % 
Lyngen 11 6 -45 % -13 % 
Storfjord 11 4 -64 % -29 % 
Kåfjord 15 6 -60 % -16 % 
Nordreisa 11 5 -55 % -30 % 
Alle 136 61 -55 % -30 % 
Kilde: Landbruksdirektoratet. Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd, 2006 og 2015. 
 

1.2 Arealene i Troms 

Til nå er utviklingen i grovfôrproduksjonene i fylket beskrevet. Selv om det er grunn til 
bekymring, er det mange muligheter i fylket som ikke er nyttet fullt ut, og som kan gi gode 
vekstmuligheter for Troms-landbruket. Den viktigste enkeltressursen, som det ofte pekes på, 
er jord- og beiteressursene som finnes i fylket.3 
 
Dyrket og dyrkbar jord  
Jordbruket i Troms består både av små og middels store enheter. Ved kysten ligger den dyrka 
jorda i smale striper langs sjøen. I dalførene; Målselvdalen, Bardudalen og Reisadalen, finner 
vi store elveavsetninger som gir grunnlag for jordbruk, og der er gårdene større enn langs 
kysten.  

                                                 
3 Dette delkapittelet er basert på et notat skrevet av Finn Arne Haugen, NIBIO Holt Tromsø, den 29. januar 
2017, på forespørsel fra AgriAnalyse.  
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Arealressurskartet, AR5, viser at det er 978 744 dekar dyrkbar mark i Troms (Skog og 
Landskap 2014). Totalarealet som er enten fulldyrket eller overflatedyrket i dag, er 291 298 
dekar, hvorav noe ikke lenger er i drift. Det er dermed minst tre ganger så mye jord som 
potensielt kan dyrkes opp enn det som er dyrket i dag.   

Dyrket mark utgjør én prosent av landarealet i fylket, og Troms er dermed det fylket i 
landet som har nest minst dyrket mark i prosent av totalarealet. Av dette arealet er 83 prosent 
klassifisert som fulldyrket (Troms fylkeskommune 2014). 

Når det gjelder kvaliteten på den dyrkbare jorda, er 69 prosent mineraljord og 31 prosent 
organisk jord, det vil si myr. Det pågår for tiden et arbeid for å vurdere miljøkonsekvensene 
av nydyrking av myr, og regjeringen vil på bakgrunn av dette arbeidet legge fram forslag om 
endring av nydyrkingsforskriften. Dette kan bety at det kommer et forslag om forbud mot 
nydyrking av myr. Mesteparten av det dyrkbare arealet i Troms er mineraljord, og totalt sett 
vil et forbud derfor ikke innebære store begrensninger. Men et forbud, eller sterke 
begrensninger ved nydyrking av myr, vil kunne få konsekvenser for enkeltbønder i bestemte 
områder. Dagens forskrift krever at prosjekter over en viss størrelse må legge fram 
konsekvensutredning der blant annet miljøkonsekvenser, hensynet til reindriften og 
fornminner, må utredes før nydyrkingsprosjektene kan godkjennes.  

NIBIO har fordelt den dyrkbare jorda etter klimasoner, som også kan påvirke 
bruksområdet. 
 
Tabell 1.4 Fordeling av den dyrkbare jorda i Troms etter egnethet for ulike produksjoner 
 Dekar  Prosent 
Godt egnet for matkorndyrking 0  0 
Marginal for matkorndyrking 0  0 
Egnet for fôrkorndyrking 0  0 
Marginal for fôrkorndyrking 342 737  35 
Godt egnet for grovfôrdyrking 561 255  57 
Marginal for grovfôrdyrking 74 752  8 
Totalt dyrkbar jord 978 744  100 
Kilde: Skog og landskap 2014. 
 
Nydyrking av jord er derfor en mulighet for jordbruket i Troms. Ser vi på utviklingen i 
godkjent nydyrka areal, viser det seg at muligheten er utnyttet i begrenset grad de siste årene. 
Til sammen er det nydyrket 4 410 dekar i fylket i løpet av årene fra 2010 til og med 2015. 
Dette utgjør 4 prosent av alt godkjent nydyrka areal i Norge.  
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Tabell 1.5 Godkjent nydyrka areal (dekar)  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sum Andel 
av 

landet 
Østfold 452 200 305 255 288 256 1 756 1,7 
Akershus og Oslo 323 138 225 289 603 603 2 181 2,2 
Hedmark 1501 3473 2096 3285 3066 3254 16 675 16,6 
Oppland 855 1170 1813 1484 2668 2897 10 887 10,8 
Buskerud 301 231 461 828 858 562 3241 3,2 
Vestfold 43 100 93 134 108 143 621 0,6 
Telemark 44 65 222 204 235 226 996 1,0 
Aust-Agder 575 700 441 237 241 410 2 604 2,6 
Vest-Agder 753 475 536 507 883 371 3 525 3,5 
Rogaland 3288 1812 1697 1493 2200 1713 12 203 12,2 
Hordaland 280 312 140 488 605 399 2 224 2,2 
Sogn og Fjordane 690 487 505 310 691 295 2 978 3,0 
Møre og Romsdal 2093 928 665 471 1053 962 6 172 6,1 
Sør-Trøndelag 756 991 938 803 1734 1505 6 727 6,7 
Nord-Trøndelag 3207 2219 1627 1023 1451 2368 11 895 11,8 
Nordland 2914 1597 944 1571 940 1010 8 976 8,9 
Troms  1174 662 316 612 733 913 4 410 4,4 
Finnmark  611 315 393 563 215 252 2 349 2,3 
Totalt       100 420 100 
Kilde: SSB, Nydyrking. Fylke, tabell 4. 

 
Jordbruksjorda som er ute av drift 
I Eldby (2016) framgikk det at det tilsammen er mer enn 3900 landbrukseiendommer med 
jordbruksjord i Troms som er ute av drift. I gjennomsnitt har hver av disse 16,7 dekar med 
jordbruksjord. Det finnes med andre ord 65 848 dekar med jord som ikke er i bruk i dag. 
Dette arealet har en størrelse som utgjør 27 prosent av det arealet som det ble søkt om 
produksjonstilskudd til i Troms i 2015.  
 
Tabell 1.6 Potensiale for økning i grovfôrproduksjonene 

 Dagens antall Mulig økning: 
27 prosent 

Mulig antall dyr 

Melkekyr 4 578 1 236 5 814 
Ammekyr for spesialisert 
kjøttproduksjon 

943 255 1 198 

Søyer ett år og eldre 44 250 11 948 56 198 
Melkegeiter 7 591 2 050 9 641 
Kilde: Egne beregninger basert på Landbruksdirektoratet. Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd 2015. 
 
Det kan være flere grunner til at disse arealene ikke er i bruk. De kan ligge for langt unna 
nærmeste aktive gårdsbruk til at de er lønnsomme å drive. De kan også være for små, 
eventuelt i kombinasjon med lang avstand, til at det er lønnsomt. Vi skal i et senere kapittel se 
at det kan være at den som eier jorda ikke oppfyller driveplikten sin, til tross for at det er 
interesse for å dyrke jorda. I noen områder kunne sannsynligvis deler av disse arealene blitt 
tatt i bruk til aktiv jordbruksdrift igjen. 
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Utmarksbeite  
85 prosent av arealet i Troms regnes som areal som kan benyttes til utmarksbeite. 
Utmarksbeitet er en viktig del av ressursgrunnlaget for jordbruket i Troms. NIBIO har 
utarbeidet en modell for å beregne beitekvalitet og beitekapasiteten i utmarka. Vegetasjonen 
deles inn i tre beiteklasser etter beiteverdi for sau og storfé. Klassifiseringen mindre godt beite 
innebærer at dyr sjelden vil oppsøke disse arealene hvis det finnes alternative arealer. 
Klassifiseringene godt beite og svært godt beite er de arealene som er nyttbare for dyrene og 
som gir høy tilvekst på dyrene.  
 
Tabell 1.7 Fordeling mellom beitekvalitetene på utmarksbeite i Troms 
 Dekar  Prosent 
Mindre godt beite 7 395  35 
Godt beite 8 451  40 
Svært godt beite 5 282  25 
Tilgjengelig beite 21 128  100 
Nyttbart beite 13 733  65 
Kilde: Bjørklund mfl. 2012.   
 
Troms er det fylket i Norge som har den høyeste andelen av utmarksbeitearealet i den beste 
beiteklassen. De beste beiteområdene finnes i områder med næringsrik berggrunn og finkorna 
skredjord under bratte fjell og i skrenter i kyststrøkene. Fylket har også stor variasjon i høyde 
og topografi, noe som gjør at dyrene kan trekke opp i høyden og beite næringsrik nygroe etter 
hvert som den blir tilgjengelig etter snøsmelting.   

I 2015 gikk bortimot 76 000 sauer og lam, 11 000 geiter og kje, 400 hester og om lag 7000 
storfe på utmarksbeite i Troms i minst 12 uker (Landbruksdirektoratet, søknad om 
produksjonstilskudd  2015). I tillegg er det om lag 97 000 voksen tamrein som bruker 
utmarksbeitene i Troms (Reindriftsforvaltningen 2013). 

Ut fra en vurdering av ulike kvalitetsklasser for beitet har NIBIO gjort et overslag for hvor 
mange dyr som kan beite i utmarka ut fra det vegetasjonen representerer som fôrressurs. Her 
er det tatt utgangspunkt i nyttbart beiteareal, som kommer fram ved å summere klassene godt 
og svært godt beite. Dette utgjør 13 733 km². Man har vurdert det slik at per km² vil det være 
fôr nok til 75 saueenheter. Samlet fôrkapasitet i fylket kan dermed beregnes til å være 75 x 
13 733 km², altså 1 030 000 saueenheter.  

I dag er det både sauer, storfe, hest, geiter og rein på utmarksbeite i Troms. For å finne ut 
hvor mye av utmarksbeitet som utnyttes, omregnes fôrbehovet for ulike dyreslag til 
saueenheter.  

• En saueenhet regnes som et dyr med fôrkrav på én fôrenhet per dag. Dette er om 
trent gjennomsnittsverdien for fôrkravet per dyr i en saueflokk med søyer og 
normalt lammetall. Både søyer og lam regnes derfor hver som én enhet. 
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• Ungdyr av storfé av NRF-rase tilsvarer om lag 5 saueenheter. For kjøttfé vil dette 
være raseavhengig og vil også variere etter flokkstruktur. 1 hest regnes som 6 
saueenheter, 1 geit som 1,5 saueenhet.   

• 1 rein regnes her som voksen rein med kalv. Fôrbehovet for disse vil være om lag 3 
fôrenhet per dag. 1 rein er lik 3 saueenheter.  

 

Tabell 1.8 Dagens utnytting av utmarksbeite i Troms etter dyreslag og totalt 
Dyreslag  Antall Fôrbehov i F.e. Dagens utnytting  
Søyer og lam 75 899 1 75 899  
Geiter og kje 10 710 1,5 16 065  
Hest 400 6 2 400  
Storfe 6 729 5 33 645  
Rein 97 000 3 291 000  
Til sammen   419 009  

Kilder for antall dyr: Landbruksdirektoratet. Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd 2015 og 
Reindriftsforvaltningen 2013.  

 
Samlet sett utnyttes dermed 419 000 av 1 030 000 saueenheter. Dette utgjør bare 41 prosent 
av de tilgjengelige ressursene. Noe av arealet vil være vanskelig tilgjengelig i praksis. Trekker 
vi fra 20 prosent av arealet som utilgjengelig, står vi igjen med 824 000 saueenheter, hvorav 
419 000 er i bruk. Det betyr at jordbruket kunne mer enn tredoblet antallet dyr på 
utmarksbeite i Troms, dersom reindriften forble på dagens nivå.  

1.3 Markedsmuligheter 

Markedet er ulikt for ulike produksjoner. Innenfor grovfôrproduksjonene, er den første og 
mest opplagte muligheten for Troms-jorbruket å øke produksjonen av melk. Totalt sett i 
Norge er det ikke mangel på melk, men Troms er det fylket som i lavest grad klarer å oppfylle 
kvoten med en oppfyllingsgrad på 77 prosent. De ubrukte kvotene utgjør til sammen 7 600 
tonn melk, eller markedsinntekter på 44 millioner kroner. Det er også underdekning på 
storfekjøtt. Totalt sett importeres mer enn 20 prosent av storfekjøttet som omsettes i Norge. 
Det utgjør mer enn 20 000 tonn årlig. Noe av dette er importkvoter, men mesteparten av 
importen kommer utenom kvote fordi norske produsenter ikke klarer å levere tilstrekkelig. 
Når det gjelder geitemelk og lammekjøtt er markedet per i dag stort sett dekket opp, selv om 
det finnes muligheter til å markedsføre spesielle kvaliteter og produkter.  

Men det er også store muligheter innenfor planteproduksjonene. Matpotetproduksjonen i 
Troms er på om lag 3000 tonn i året. Total matpotetomsetning i fylket er på ca 10 000 tonn 
per år. Det er med andre ord rom for en betydelig økt produksjon av potet basert på 
preferanser om regionalt produsert mat.  
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Sammenligner vi produksjonen i fylket i 2006 med 2015, er det likevel en tilbakegang. I 2006 
var det 380 produsenter som tilsammen dyrket 3884 dekar med potet, eller i gjennomsnitt 
10,2 dekar hver. I 2015 var antallet produsenter mer enn halvert, og de 150 gjenværende 
produsentene dyrket 2860 dekar. Dette gir et gjennomsnitt på 20,1 dekar per produsent. Disse 
tallene tilslører imidlertid at det i de helt siste årene har vært en økning i potetarealet.  

Det er en betydelig satsing på potetproduksjonen i Troms. I regional plan for landbruket i 
Troms 2014–2025, framgår det at en hovedutfordring er å opprettholde kvaliteten gjennom 
hele leveringssesongen. Utseende er et annet aspekt. For at poteten skal se pen ut, må den tåle 
håndteringen ved opptak, lagring, sortering og vasking. For å få skallfaste poteter, må poteten 
modnes tilstrekkelig i åkeren. Sorter for langtidslagring, som Mandel og Asterix, har behov 
for 120 dager i jorda for å få god nok skallkvalitet. I Troms er vekstsesongen på 80–90 dager. 
Det er derfor et viktig arbeid som gjøres for å finne nye sorter som både har utseende og smak 
som gjør de foretrukket av kundene, og som samtidig er egnet for produksjonsforholdene i 
Troms.  

Dette arbeidet er støttet av Arktisk landbruk, som er et prosjekt som skal gi et regionalt 
fortrinn til mat produsert i de tre nordligste fylkene. Prosjektet ble startet opp i 2012, da 
fylkesmennene i Nord-Norge mottok tilsagn om tilsammen 9 millioner kroner fordelt over tre 
år fra Landbruks- og matdepartementet til denne satsningen.4   

Frukt og bær er et annet mulighetsområde for Troms-jordbruket. Markedet for frukt og bær 
er økende, og prosjektet Arktiske bæraktiviteter er en av flere inititativer som er tatt for å 
stimulere til økt nord-norsk bærproduksjon.5 

Det ligger mange muligheter i frukt, bær og potetproduksjonen. Mange av 
grovfôrprodusentene i fylket er små og middels store, og arealtilgangen er begrensende for 
hvor stor husdyrproduksjon disse kan ha. Frukt, bær og potetproduksjon kan være et viktig 
inntektssupplement i tillegg til melk eller sau. Samtidig er det krevende produksjoner, der du 
må være til stede i vekstsesongen, og de er også kunnskapskrevende produksjoner. Derfor er 
det viktig å stimulere til gode produsentmiljøer hvor de som satser har mulighet til å møte 
hverandre og lære av hverandre.   

1.4 Oppbyggingen av rapporten 

I dette første kapittelet er det gitt en redegjørelse for utviklingen de siste årene i Troms-
jordbruket, og det er pekt på mulighetene som finnes for å snu de negative utviklingstrekkene. 
Mulighetene for å å snu utviklingen i jordbruket i Troms er til stede. Det er arealer 
tilgjengelig, enten ved å ta i bruk allerede eksisterende jordbruksjord eller ved å dyrke nytt. 
Utmarka i fylket er en ressurs, som kan utnyttes langt mer enn i dag. Prosjektet Arktisk 
landbruk peker på at de spesielle vekst og naturforholdene i Nord-Norge kan utnyttes langt 
bedre enn i dag til å skape preferanser for regionalt produsert mat. I de følgende kapitlene vil 

                                                 
4 https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/Arktisk-landbruk/ 
5 https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/Arktisk-landbruk/Arktisk-landbruk-
Arktiske-baraktiviteter/ 
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eiendomsstrukturen i fylket og manglende investeringer i driftsbygninger bli behandlet, og i 
siste kapittel vil vi peke på mulige tiltak som kan bidra til at utviklingen snus. 

I forbindelse med arbeidet med rapporten ble det gjennomført gruppeintervjuer i Harstad 
og Tromsø. På begge stedene var én av gruppene bestående av gårdbrukere, og den andre 
gruppen av personer som arbeider i organisasjoner eller bedrifter som driver arbeid i forhold 
til landbruket. Videre i rapporten benyttes sitater fra gruppeintervjuene for å understreke 
poenger eller dilemmaer som ble tatt opp i gruppene. For at informantene skal være anonyme, 
har vi valgt å ikke oppgi navn på de som deltok, selv om det nok for de flestes del hadde vært 
helt greit om vi hadde oppgitt navn. Når man bruker gruppeintervju som metode, må man 
være klar over at svarene ikke nødvendigvis er representative. I rapporten er tankene som kom 
fram i gruppeintervjuene til dels satt sammen med statistikk eller andre kilder for å 
underbygge innholdet.  

I de følgende kapitlene er det en del sitater. Sitatene som ikke har referanse oppgitt er fra 
samtalene i gruppene. Til sammen var det 27 personer som deltok i gruppene, og det vil 
selvfølgelig også være ulike syn på flere av temaene som behandles i denne rapporten. 
Konklusjoner og vurderinger som er gjort er derfor fullt ut forfatterens eget ansvar.  

Det er spesielt to forhold som det har vært rettet mye oppmerksomhet på under 
gruppeintervjuene. Det er eiendomsstrukturen i fylket og finansieringssitusjonen i jordbruket. 
De to neste kapitlene vil ta for seg disse temaene. Det fjerde og siste kapittelet vil ta for seg 
hvordan tilskuddsordningene i jordbruksavtalen virker i forhold til strukturen i Troms-
jordbruket, og i dette kapittelet vil det pekes på konkrete forslag til hva som kan bidra til å snu 
utviklingene i jordbruket i Troms. 
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2  Eiendomsstruktur og leiejord 

I dette kapittelet vil vi se nærmere på eiendomssituasjonen i Troms og hvordan denne 
påvirker jordbruket i fylket. I gjennomsnitt er det fire landbrukseiendommer per gårdsbruk 
som er i drift i Norge. Tre av de fire eiendommene er i drift, mens hver fjerde eiendom er ute 
av drift. 6  

Gjennomsnittstallene på landsbasis dekker over at det er store forskjeller mellom fylkene. 
Nord-Norge skiller seg ut ved å ha det høyeste antallet eiendommer i landet per aktive 
gårdsbruk. Troms topper statistikken. Hver gårdbruker i Troms driver i gjennomsnitt seks 
eiendommer, mens Finnmark følger rett bak med 5,4 eiendommer og deretter Nordland med 
4,7 eiendommer. Også gårdbrukerne i Aust-Agder og Vest-Agder driver mer enn fire 
eiendommer hver i gjennomsnitt.  
 
Figur 2.1 Gjennomsnittlig antall eiendommer i drift og ute av drift per gjenværende 

jordbruksbedrift (etter fylke) 

 
Kilde: Eldby 2016.  
 
Figur 2.1 viser også hvor mange landbrukseiendommer som er ute av drift i gjennomsnitt per 
gjenværende bruk. Om lag 40 000 landbrukseiendommer med jordbruksareal er ute av drift. 
Dette utgjør i gjennomsnitt én eiendom per aktivt gårdsbruk i landet. Fylket som har flest 
eiendommer ute av drift i forhold til gjenværende gårdsbruk er Finnmark, med 5,6 
eiendommer i gjennomsnitt målt i forhold til antall gjenværende aktive gårdsbruk. Troms 
følger som nummer to, med 4,2 eiendommer, og Nordland er tredje størst, med 2,5 

                                                 
6 Én eiendom kan i tillegg ha flere skifter.  
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eiendommer ute av drift. Den tradisjonelle driftsformen langs kysten i Nord-Norge, med 
jordbruk i kombinasjon med fiske eller annet arbeid, kan nok forklare noe av bakgrunnen for 
antallet bruk ute av drift.  Mange av eiendommene er små jordlapper, som tidligere ga et 
tilskudd for familier som i hovedsak hentet inntektene fra annet hold. Når avstanden til 
nærmeste gjenværende bruk derimot blir stor nok, mangler interessen eller muligheten til 
videre drift.  

Figur 2.2 viser gjennomsnittlig størrelse på jordbruksarealet på landbrukseiendommene 
som er i drift og avstand i luftlinje til nærmeste aktive gårdsbruk i de ulike fylkene. Agder-
fylkene har de aller minste landbrukseiendommene, med i gjennomsnitt 39,3 og 41,4 dekar 
jordbruksareal. Troms følger deretter med 48,1 dekar. Gjennomsnittlig jordbruksareal per 
eiendom i drift for hele landet er på 87,5 dekar. Når det gjelder avstand fra eiendommene til 
nærmeste aktive driftssenter, er den størst i Finnmark med 1400 meter og nest størst i Troms, 
med drøyt 1200 meter. I Nordland er avstanden i overkant av 1000 meter. Også i Telemark og 
Agder-fylkene er avstanden større enn i gjennomsnitt for hele landet.7  
 
Figur 2.2 Gjennomsnittlig størrelse på eiendommer i drift (høyre akse – daa) og 

gjennomsnittlig avstand til nærmeste driftssenter (venstre akse – meter) (etter 
fylke) 

 
Kilde: Eldby 2016.  
 
For landet som helhet er det gjennomsnittlige jordbruksarealet på eiendommer som ikke 
lenger er i drift på 16,9 dekar.  Her er det ikke veldig store forskjeller mellom fylkene, men 
kravet til størrelse ser ut til å være størst i Østfold og Akershus og minst i Agder-fylkene. I 
Nord-Norge ligger størrelsen svært tett opp til gjennomsnittet for landet. Det gjør det derimot 

                                                 
7 Utregningene ble utført av NIBIO i forbindelse med arbeidet med Eldby (2016), Utviklingen i jordbruket i 
Troms. Analysen baserer seg på 186 058 landbrukseiendommer, med unntak for 17 445 eiendommer som det 
manglet eller var opplagt feil informasjon om koordinater. Eiendommer som hadde 0 meter i avstand til 
nærmeste driftssenter og eiendommer med mer enn fem mil avstand i luftlinje ble også fjernet. Til sammen sto vi 
igjen med 168 052 eiendommer over hele landet. Det betyr at vi helt sikkert ikke klarte å luke bort alle feil.  
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ikke når vi ser på avstanden mellom nærmeste aktive driftssenter for eiendommene som er ute 
av drift. Mens det eksempelvis er under én kilometer til disse eiendommene i Østfold og 
Akershus, så er avstanden i Finnmark mer enn seks kilometer, og i Troms og Nordland er 
avstanden nærmere tre kilometer.  
 
Figur 2.3 Gjennomsnittlig størrelse på eiendommer ute av drift (høyre akse – daa) og 

gjennomsnittlig avstand fra disse til nærmeste driftssenter (venstre akse – 
meter) (etter fylke) 

 
Kilde: Eldby 2016. 
 

2.1 Store forskjeller mellom kommunene i Troms 

Tallene vi har sett er gjennomsnittstall for fylkene. Gjennomsnittstallene skjuler store 
forskjeller mellom de ulike kommunene i Troms.  I Lavangen er avstanden kortest mellom de 
aktive driftssentrene og eiendommene, mens de er lengst i Torsken, der det i gjennomsnitt er 
en avstand på 5,5 kilometer. Gjennomsnittsavstanden for gårdsbrukene som ikke er i drift er 
kortest i Harstad, med 900 meter, og lengst i Berg med 16 kilometer. Nå er det da heller ingen 
aktive bruk igjen i Berg kommune, så nærmeste aktive bruk befinner seg i Berg kommune sitt 
tilfelle i nabokommunene. Det er ikke sikkert at gjennomsnittsavstanden gir et riktig bilde av 
hvor tilgjengelig eiendommene er, siden den er målt i luftlinje, og det kan ligge både fjorder 
og fjell i mellom.  

Basert på disse tallene er det er vanskelig å se noen klar sammenheng mellom avstand til 
eiendommer ute av drift og utviklingen i jordbruksareal i drift i kommunene. For eksempel 
har både Karlsøy og Kvænangen omtrent like store luftlinjeavstander både til eiendommer i 
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drift og eiendommer ute av drift, men Karlsøy har økt sitt jordbruksareal med seks prosent, 
mens Kvænangen har redusert jordbruksarealet med hele 38 prosent.  

 
 

Tabell 2.1 Antall eiendommer, dekar og avstand (meter i luftlinje) etter om bruket er i 
   drift eller ikke og kommune i Troms (endring for perioden 2006–2015). 

 Antall eiendommer Gjennomsnittlig 
antall dekar 

Avstand fra nærmeste 
driftssenter (m) 

Redusert 
jordbruks

areal i 
drift 

 I drift Ute av 
drift 

I drift  Ute av 
drift 

I drift Ute av 
drift 

Berg 0 31 0 13,4 0 16 442 -  
Skjervøy 43 102 19,3 11,4 2 143 5 193 35 % 
Torsken 17 32 21,7 6,7 5 516 11 399 -14 % 
Lavangen 143 100 21,9 9 455 2 384 -1 % 
Ibestad 304 101 25 12,7 1 425 1 593 -2 % 
Karlsøy 169 247 26,7 12,3 3 237 4 955 6 % 
Gratangen 148 102 26,8 10,8 1 182 2 702 -7 % 
Dyrøy 178 148 31,2 14,9 1 213 2 212 -19 % 
Tranøy 125 194 33,4 21,6 2 039 3 433 -33 % 
Kåfjord 284 127 36 11,1 500 1 314 -12 % 
Skånland 249 146 37,5 16,1 971 2 402 -19 % 
Sørreisa 144 194 40,4 14,7 1 385 1 761 3 % 
Lenvik 416 358 41,3 19,1 1 266 2 251 -18 % 
Harstad 517 138 44,3 13,5 631 995 -2 % 
Tromsø 426 685 46,7 17,4 1 832 3 425 -11 % 
Lyngen 320 102 49 11,8 1 161 3 135 1 % 
Kvæfjord 254 62 49,5 12,4 694 1 722 -3 % 
Kvænangen 58 211 55,6 17,6 3 224 4 722 -38 % 
Salangen 158 116 56,2 22,7 1 672 2 392 -21 % 
Målselv 477 149 56,2 22,2 1 163 1 343 4 % 
Storfjord 120 96 59,1 17,7 2 100 2 247 -24 % 
Nordreisa 277 158 64 19,5 1 456 2 818 -7 % 
Balsfjord 695 271 67,6 23 811 1 146 -14 % 
Bardu 203 73 79,4 22,6 1 146 2 225 -1 % 
Kilde: Eldby 2016. 
 
Til sammen har altså Troms fylke mer enn 5725 landbrukseiendommer som er i drift, 
samtidig som det er 3943 eiendommer ute av drift. Heldigvis er jordbruksarealet på 
eiendommene som er ute av drift mye mindre i antall dekar enn det er på eiendommene som 
er i drift. Men vi ser også at gjennomsnittsarealet på eiendommer som er ute av drift i noen 
kommuner er like stort som gjennomsnittsarealet på eiendommer som er i drift i andre 
kommuner. Eksempelvis ser vi at Balsfjord har et gjennomsnittlig areal på eiendommer ute av 
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drift på 23 dekar, mens eiendommene som er i drift i Lavangen i gjennomsnitt er 22 dekar, og 
arealene i drift i Torsken og Skjervøy er enda mindre. Det er også slik at de som bor i 
kommuner med mange små eiendommer har lengre avstand til arealene enn de har i 
kommuner med større eiendommer.  

Det er enklere å få et inntrykk av situasjonen når den visualiseres i kart. Figur 2.4, 2.5 og 
2.6 viser henholdsvis antall eiendommer i drift og ute av drift i kommunene, gjennomsnittlig 
størrelse på de to gruppene av eiendommer og avstand i luftlinje fra nærmeste driftssenter til 
eiendommene.  
 
 
Figur 2.4 Antall eiendommer ute av drift og i drift etter kommune i Troms (N.)

Kilde: Basert på Eldby 2016.  
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Figur 2.5 Gjennomsnittlig størrelse på eiendommer i drift og ute av drift i kommunene i 
   Troms (dekar)  

 
Kilde: Basert på Eldby 2016.  
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Figur 2.6 Gjennomsnittlig avstand fra nærmeste aktive driftssenter til   
   eiendommer i drift og ute av drift i kommunene i Troms (i kilometer) 

 
Kilde: Basert på Eldby 2016.  

2.2 Leiejord 

Antallet eiendommer og avstand er et forhold som i seg selv skaper utfordringer for 
gårdbrukerne, men den store oppsplittingen av jord har også fått som konsekvens at en svært 
høy andel av jorda til gårdbrukerne er leid. Leie av tilleggsjord startet opp på 1950-tallet. Før 
den tid ble forekom jordleie hovedsakelig som forpakning av hele landbrukseiendommen, 
inkludert driftsbygninger og bolig. Ved landbrukstellingen i 1959 leide 13 prosent av 
gårdsbrukene jordbruksareal for landet som helhet, og i 2010 hadde hele to av tre gårdsbruk 
leiejord (Rognstad og Steinset 2010, SSB Landbruksteljing).  

Leiejordsproblematikken har vært mye diskutert de senere årene. For landbruket utgjør 
leiejord to potensielle problemer. Den ene er at det ikke kan tas pant i leiejord og dermed kan 
en høy andel leiejord føre til at gårdbrukere ikke får tilgang til nødvendig kapital for 
nødvendige utbedringer av driftsapparatet. Dette vil bli beskrevet nærmere i neste kapittel. 
Det andre problemet er at viljen til å investere i agronomien i den leide jorda er lavere enn den 
ville vært med større sikkerhet for at man hadde langsiktig drift av jorda. Grøfting og 
drenering er for eksempel kostbart og arbeidskrevende, men det gir også bedre avlinger og 
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mindre kjøreskader i flere år framover. Kostnadene ved drenering kan ligge på mellom 4000 
og 10 000 kroner per dekar. Dersom en gjør en god nok dreneringsjobb bør 
dreneringssystemene kunne vare i minst 30 år med vanlig vedlikehold (Dimby 2013). 
Spørsmålet er dermed om gårdbrukere ser seg tjent med å ta investeringene og arbeidet 
drenering medfører, uten at de har sikkerhet for at de kan dra nytte av investeringen i et 
tilstrekkelig antall år framover. 
  
 Mange bønder ser seg i vottene på å investere i agronomi på annen manns jord. Det blir  
 ikke lønnsomt for oss å drenere jord som er 35 kilometer fra eiendommen. Jeg er så  
 heldig at jeg har noen av de beste skiftene mine 35 kilometer unna. Da driver du med et  
 minimum av innsatsmidler og får igjen deretter også. [...] Det kommer jo også an på hvilken  
 stand jorda er i? Hvis det er bra jord [og du har en ti-årskontrakt], og du legger ned ekstra  
 ressurser de to første årene og så kan du høste godt de neste åtte. Men hvis jorda er i dårlig  
 stand, og du må grøfte og drenere og bruke kanskje 300 000 på den. Da ville 15 eller 20 år  
 gjøre det mulig. Men altså i dag er jo situasjonen at man driver uten noen kontrakt.  

 
Alternativet til å drive leid jord kunne vært at man heller kjøpte jord. Det er flere grunner til at 
det i mange tilfeller ikke er aktuelt. Eier kan være lite lysten på å selge jorda fordi de tror at 
neste generasjon kanskje kan være interessert i å starte opp driften på eget bruk i fremtiden. 
Mange peker på at det er knyttet følelser til jord som potensielt har vært eid av familien i 
generasjoner, og i tillegg kan det være at man ser muligheten for en bedre salgspris dersom 
jorda i fremtiden ikke lenger er båndlagt til landbruk.  
 
Figur 2.7 Leid areal etter fylke i 2010 (i prosent) 

 
Kilde: SSB: Tabell: 09249: Jordbruksbedrifter med leige av jordbruksareal og leigd areal (F) 
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For leietakeren kan det også være fordeler ved å leie fremfor å kjøpe. Jordleie er i store deler 
av landet rimelig. Å kjøpe jord ville innebåret større kapitalutlegg og dermed kanskje gjøre 
andre investeringer på bruket vanskeligere å gjennomføre. I tillegg kan leie av jord være 
fleksibelt i forhold til å kunne skalere opp eller ned driften i perioder. Dersom de kjøper jorda, 
har de også driveplikt på den, selv om behovet for fôr skulle bli mindre på gården. 

Troms er det fylket i landet som har høyest andel leid areal, etter Aust-Agder. I 2010 var 
58 prosent av jordbruksarealet i fylket leid, mot 42 prosent som landsgjennomsnitt.  
 

2.3 Erfaringene fra gruppeintervjuene 

I gruppeintervjuene ble mange problematiske aspekter ved bruken av leiejord dratt fram. Det 
største problemet, som også griper inn i andre forhold ved det å leie, er mangler ved 
leieavtalene. Det framgikk at det både er vanlig å drive jorda uten skriftlig kontrakt, at 
avtaleperiodene ikke tilfredsstiller minstekravet om minst ti års varighet, og at det av og til 
bare dreier seg om muntlige avtaler om at man kan slå gresset det inneværende året. Videre er 
det heller ikke uvanlig at det er knyttet begrensninger til hva man kan bruke jorda til. Det ble 
dratt fram eksempler på at man ikke kan drive vekstskifte og at eieren ikke godtar at jorda 
pløyes eller gjødsles. 

Alle disse forholdene er i utgangspunktet brudd på jordloven fra eierens side. Det er 
kommunenes ansvar å følge opp at lovverket følges.   

 
Driveplikten 
Jordlovens § 8 pålegger alle eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt:  
 
 Jordbruksareal skal drivast. Ny eigar må innan eitt år ta stilling til om han eller ho  
 vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd. 
 
 Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort som tilleggsjord til annan 
 landbrukseigedom. Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at  leigeavtala er 
 på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp. Avtala må  
 føre til driftsmessig gode løysingar og vere skriftleg. Avtaler som fører til driftsmessig 
 uheldige løysingar, kan følgjast opp som brot på driveplikta. Ei leigeavtale som er i strid  
 med andre, tredje eller fjerde punktum, kan ikkje gjerast gjeldande mellom partane eller i  
 høve til offentlege styresmakter.8 
 
 Finn departementet at jordbruksareal ikkje vert drive, kan eigaren påleggjast å leiga jorda  
 bort for ei tid av inntil 10 år, eller at jorda skal plantast til med skog, eller tiltak av omsyn til 
 kulturlandskapet. Om pålegg ikkje er etterkome når fristen er ute, kan departementet gjera avtale 
 om bortleige av heile eller delar av jorda for ei tid av inntil 10 år. 

 
Driveplikten kan oppfylles enten ved at eieren driver jorda selv eller den kan leies ut.  

                                                 
8 Understrekningene er gjort av forfatteren av denne rapporten. 
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Dersom eieren ikke driver jorda selv, må det enten søkes om fritak fra driveplikten, eller 
eieren må gi melding til kommunen, som da får mulighet til å undersøke om vilkårene for 
bortleie er til stede etter jordlovas § 8, annet ledd. Det er med andre ord eieren som er pålagt 
denne plikten, og ikke gårdbrukere i nærheten som måtte ha interesse av å leie jorda. Dette 
innebærer at dersom jorda er leid bort, så skal eieren undersøke med kommunen om dette er 
gjort på riktig måte. Loven sier at avtalen må være skriftlig, ha en varighet på minst ti år og 
føre til gode driftsmessige løsninger. Det siste innebærer opplagt at utleier ikke kan nekte 
pløying, vekstskifte eller gjødsling.  

Kommunen og Fylkesmannen er tilsynsmyndighet i følge jordlovens § 19. Hvis eieren 
driver jorda selv og det er grunn til å tro at vedkommende ikke oppfyller driveplikten, så må 
kommunen sende en orientering om dette til eieren og be om kommentarer. Det bør da både 
gis en orientering om hvilke krav som stilles for at jorda kan anses å være drevet av eieren 
selv, i henhold til punkt 3.5 i rundskriv om driveplikten,9 og det bør orienteres om at det enten 
kan gis pålegg om tvangsgebyr etter jordlovens § 20, eller pålegg om bortleie for inntil ti år. 
Det bør også orienteres om muligheten til å søke fritak fra driveplikten. I henhold til rundskriv 
om jordlovens punkt 3.5 må eier selv i så fall drive eiendommen for egen regning og risiko. 
Eieren kan drive ved bruk av ansatte, men eiendommen kan ikke være leid eller forpaktet 
bort. 

Dersom jordbruksareal ikke blir drevet, kan kommunen etter jordlovens § 8 tredje ledd gi 
pålegg om å leie bort jorda for en periode på inntil 10 år. Dersom pålegget ikke etterkommes, 
kan kommunen inngå avtale om bortleie av hele eller deler av eiendommen.  

Fylkesmannen kan etter jordlovens § 20 pålegge tvangsgebyr hvis driveplikten ikke 
overholdes. Slike pålegg er enten et alternativ eller et supplement til pålegg om tiltak etter § 8. 

Hvilke virkemidler kommunen bruker må vurderes fra sak til sak. Hvis bruddet på 
driveplikten dreier seg om vilkårene, det vil si at det ikke finnes kontrakt eller at løsningen 
ikke anses å være driftsmessig god, er det pålegg om tvangsgebyr som er det aktuelle 
virkemiddelet.  
 
Men hvordan er virkeligheten? 
I 2014 ga Landbruks- og matdepartementet Landbruksdirektoratet i oppdrag å nedsette og 
lede en arbeidsgruppe som skulle utrede drivepliktsbestemmelsen og leiejordsandelen i norsk 
landbruk. I 2015 la arbeidsgruppen frem rapporten Leiejord – avgjørende for økt norsk 
matproduksjon (Landbruksdirektoratet 2015). I den forbindelse ble det gjennomført en 
spørreundersøkelse blant kommunene.  

Arbeidsgruppen trekker frem flere forhold som tilsier at praktiseringen av bestemmelsene 
om driveplikten er slapp. 45 prosent av kommunene svarer at de i liten eller svært liten grad 
varsler grunneier om mulig pålegg knyttet til driveplikt, og bare 12 prosent av kommunene 
oppgir at de i stor eller svært stor grad har ressurser og kapasitet til å følge opp driveplikten i 
sin kommune. De siste årene har kommunene årlig behandlet mellom 40 og 70 søknader om 
fritak fra driveplikten. De fleste søknadene har blitt behandlet i Nordland, og bakgrunnen er 

                                                 
9 Rundskriv M-3/2011. Driveplikten etter jordloven. Landbruks- og matdepartementet. 
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sannsynligvis at det har blitt gjennomført prosjektrettet arbeid mot eierne for å få dem til å 
følge opp driveplikten. Det er dermed grunn til å anta at det er store mørketall i de 
kommunene hvor det ikke har blitt drevet et systematisk arbeid for å kartlegge oppfyllingen 
av driveplikten. 

To av figurene i vedlegg 6 i Landbruksdirektoratets rapport kan illustrere problemet 
ytterligere. Hele 53 prosent av kommunene oppgir at leieavtalene i middels-, liten eller svært 
liten grad fyller kravet om ti års varighet. Kravet om skriftlige avtaler oppgis av 45 prosent av 
kommunene enten å være middels eller dårligere oppfylt. Når det gjelder driftsmessig gode 
løsninger oppgir over 60 prosent av kommunene at det er til stede i enten middels eller 
dårligere grad.  

 
Figur 2.8 Følger leieavtalene kravet om: 

 
Kilde: Landbruksdirektoratet 2015. Totalt 185 landbrukskontor svarte på undersøkelsen. 
 
Ut fra gruppeintervjuene i Troms er det ingen grunn til å tro at Troms-kommunene kommer 
bedre ut enn gjennomsnittet av landets kommuner. Som nevnt innledningsvis i dette kapittelet 
ble det i gruppeintervjuene gitt uttrykk for at det er helt vanlig at leieavtalene er både kortere 
enn minstekravet på ti år, og at de ofte er muntlige. Det var også flere som nevnte at det var 
vanlig med driftsmessige dårlige avtaler, for eksempel avtaler som innebar at leietakeren fikk 
slå jorda, men ikke lov til å gjødsle eller drive vekstskifte. Krysskjøring er også et problem i 
Troms, men dette ble antatt av informantene å ikke være et brudd på kravet om gode 
driftsmessige løsninger.  

 
Vi opplever også problemer i potet og grønnsaksproduksjonen. Noen legger så mye begrensninger: 

 Du får ikke kjøre møkk, du får ikke lov å ha potet. Uten at jeg forstår hvorfor?  Ikke lov til å 
 sprøyte, ikke pløye. De [leietakerne] burde jo kunne få lov til å ha vekstskifte?  
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I Landbruksdirektoratets spørreundersøkelse i kommunene ble det også spurt om hvordan 
kommunene fulgte opp driveplikten i praksis. Befaring og selvsyn ble oppgitt utført i middels 
eller mindre grad av over 60 prosent av kommunene. Innkomne meldinger ble også oppgitt 
som middels eller dårligere grad av mer enn 60 prosent av kommunene, og til slutt oppga over 
50 prosent at de følger opp drivepliktbestemmelsen i middels eller dårligere grad.  

 
Figur 2.9 Hvordan følger kommunen opp driveplikten i praksis? 

 
Kilde: Landbruksdirektoratet 2015. 
 
Kunnskapen om hvordan drivepliktbestemmelsene er ment å praktiseres er lav. Under 
gruppeintervjuene i Troms ble det blant annet hevdet at enten måtte landbrukskontoret ta en 
gjennomgang av samtlige eiendommer som ikke var i drift, for å få en jordeier som ikke 
overholder driveplikten til enten å søke om fritak eller oppfylle driveplikten gjennom å leie ut 
jorda eller drive den selv. Eller så måtte det komme skriftlig melding fra de som visste om 
enkelteiendommer hvor driveplikten ikke ble oppfylt. Dette er en misforståelse, kommunen er 
den som har ansvaret for at driveplikten oppfylles, og den er ikke avhengig av at naboer eller 
andre sender meldinger om brudd på driveplikten. Det er heller ikke tilfelle at kommunen 
ikke kan følge opp enkeltsaker. Dersom det er grunn til å tro at det er flere eiendommer som 
burde vært i drift som ikke er det, så kan kommunen velge å ta utgangspunkt i de 
eiendommene som er mest relevante for å kunne bli leid ut. Den kunne tatt utgangspunkt i 
avstand fra nærmeste aktive bruk eller størrelse på jordbruksarealet som en begynnelse.   

Tatt i betraktning at driveplikten innebærer at det skal dokumenteres at avtalene er 
skriftlige, og at de må ha en varighet av ti år, betyr dette at svært mange kommuner har en 
lang vei å gå før de kan si at de har ført tilsyn med driveplikten.    

I løpet av samtalene i gruppene var det flere eksempler som ble trukket frem på at 
gårdbrukerne følte at kommunenes passivitet satte gårdbrukerne i en vanskelig og utsatt 
posisjon. På den ene siden har de bruk for jordbruksarealene. Samtidig er de avhengig av 
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jordeiernes ”goodwill” for å få lov til å leie jorda. Dersom det er flere gårdbrukere i samme 
område som har interesse i den samme jorda, står gårdbrukerne i et konkurranseforhold til 
hverandre. Samtidig er det ikke uvanlig at jord som kunne vært i drift ikke leies ut fordi det 
ikke er noen form for oppfølging av at eierne faktisk overholder driveplikten.  

En av informantene i gruppeintervjuene fortalte at han har planer om å utvide driften på 
bruket sitt. Han har tilstrekkelig utmark til å kunne satse på ammeku, men ikke innmark til 
spredeareal og vinterfôr. Noen hundre meter unna bruket hans er det et gårdsbruk, som ikke 
drives av noen i dag. Det er også hytter i områder som har tomter med tidligere drevet 
jordbruksareal, der kommunen ikke har krevd at jorda holdes i drift. Kommunen har så vidt 
vår informant kan forstå ikke lagt nevneverdig press på eieren, som har latt jorda ligge brakk i 
flere år, til tross for at denne gårdbrukeren har hatt et ønske om å leie jorda. Etter flere 
meldinger fra gårdbrukeren til kommunen hvor han har varslet om at driveplikten på 
eiendommen ikke overholdes, la jordeieren fram et forslag til leieavtale hvor prisen var satt 
langt over det som er vanlig pris, og også en rekke andre vilkår for utleie.   
  
 Det siste jeg hørte var at NN skulle ha [...] kroner for det og i tillegg skulle jeg ta all 
 gjerdeopprettingen for å få lov til å leie. Så det er jo helt tydelig at NN gjør det fordi de ikke vil 
 ha noen inn på eiendommen for å slå.  
 
 [...] Kommunen sier mye, men det skjer ingen ting, og jeg er så lei av det. [...] Saken har jo  
 pågått i fem år. Jo mer jeg pusher, jo mer stritter NN i mot. Så det er helt tydelig at presset må 
 komme fra noen andre. 

 
Det framgikk også av samtalene at flere av deltakerne, samt representanter fra 
kommuneforvaltningen, mente at dersom eieren satte en jordleiepris som ingen ville betale, så 
hadde jordeieren gjort sitt for å oppfylle driveplikten.  

 
Hos oss får vi bare leid fra år til år. Og noen prøver seg med høy pris hvis de føler seg presset til å 

 skrive kontrakt. Folk vil ha frihet til  å bestemme selv. 
 
Det er en misforståelse å tro at driveplikten er oppfylt dersom eieren tilbyr å leie bort jorda til 
en pris som ingen vil betale. Denne misforståelsen må det ryddes opp i. Det er jordeierens 
ansvar at jorda holdes i drift, om vedkommende så må betale noen for å gjøre det. Hvis 
vedkommende ikke får leid ut jorda, må eieren selv drive den, dersom det ikke søkes om og 
innvilges fritak fra driveplikten. Driveplikten er ikke oppfylt før det finnes skriftlig avtale som 
er av minst ti års varighet, dersom ikke jordeieren velger å holde jorda i drift selv.  

I gruppesamtalene ble det også flere ganger henvist til både nytt og gammelt uvennskap, 
som ligger bak dårlige forhold mellom jordeiere og gårdbrukere. I den grad gårdbrukere har 
klaget til kommunen på manglende overholdelse av driveplikten, så erfarer de at resultatet er 
at jordeieren gjør hva de kan for å få andre til å drive jorda eller at jorda rett og slett ikke er i 
drift. Derfor bør ikke gårdbrukere settes i den situasjonen at det er de som må sende skriftlig 
klage til kommunen. Å tilse at driveplikten overholdes er et kommunalt ansvar og bør ikke 
være en kilde til å utløse naboproblemer.  
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Når tilsynet med driveplikten ikke utøves, så har det over tid som konsekvens at både 
jordeiere, gårdbrukere og kommunenes egne ansatte blir sittende med en forestilling om at 
loven ikke er ment å skulle praktiseres. Det utvikler seg etterhvert en kultur for at man kan 
gjøre som man vil med jorda. Det får også som konsekvens at gårdbrukere som har behov for 
tilleggsjord hele tiden må være på tilbudssiden i forhold til jordeiere.  
  
 Bøndene bruker veldig mye tid på å kjøpe fenalår og på å kjøre innom og drikke kaffe og  
 tilpasse når folk er hjemme, når det kan kjøres gjødsel, og når gresset bør slås. Hvis du ikke er 
 diplomat så kommer du ikke langt hvis du har leiejord. 

 
Alle de problemene vi har vist til handler om mangel på håndheving og feiltolkninger av hva 
driveplikten innebærer for eier. Lovverket er ikke til hinder for langsiktighet i avtalene og 
gode kontraktsforhold. Det er heller ingen grunn til at god jordbruksjord skal ligge brakk i 
områder der det finnes aktive gårdsbruk som har behov for tilleggsjord. Det som mangler er 
vilje og evne til å praktisere lovverket først og fremst fra det offentlige, men også fra eiere av 
jordbruksareal som har plikter de overser.  

Vi har allerede vært inne på at lovverket er dårlig kjent. Men det er også et faktum at 
kommunene har få ressurser i forhold til de oppgavene de er satt til å ivareta. Mange har mer 
enn nok med å gå gjennom og godkjenne søknader om produksjonstilskudd. For å rydde opp i 
forholdene rundt driveplikten er det derfor nødvendig å sette inn ekstra ressurser mange 
steder. 

2.4 Om muligheten til å kjøpe og nydyrke  

Forrige delkapittel tok for seg ulempene ved at regelverket rundt driveplikt og leiejord ikke 
praktiseres. I dette delkapittelet vil vi drøfte fordelene ved å eie jorda selv. Det er allerede 
nevnt at det er to hovedutfordringer knyttet til at stadig mer av driftsgrunnlaget på brukene er 
leid. Den ene er at leiejorda ikke kan gi grunnlag for pantesikkerhet, og den andre er at det 
kan bety at jorda drives mindre agronomisk riktig og dermed forringes på sikt.  

Flere av deltakerne i gruppeintervjuer oppga også at de gjerne ville kjøpt leiejorda hvis de 
fikk anledning til det. Noen hadde også allerede kjøpt tilleggsjord. Kjøp av jord er spesielt 
interessant hvis jorda ligger i direkte nærhet til driftsenheten. Årsaken som ble oppgitt til at 
noen ønsker å kjøpe jord, er at det gir større sikkerhet for videre drift av bruket i fremtiden 
dersom arealgrunnlaget i større grad er tilpasset størrelsen på husdyrproduksjonen på bruket. 
Blant annet så de for seg at det ville gjøre eiendommen mer interessant å ta over etter deres 
tid, enten ved generasjonsskifte eller dersom eiendommen skulle selges, fordi det gir større 
sikkerhet for at driften kan fortsette.  

I Kvæfjord har landbrukskontoret igangsatt et arbeid for å få passive jordeiere til å fraskille 
jordbruksarealet på eiendommene sine for at aktive bruk i nærområdet skal få adgang til å 
kjøpe jorda. Mange har følelsesmessige bånd til jord som har vært i familien i generasjoner, 
selv om det er mange år siden de selv eller deres egen familie drev gårdsdrift på jorda. Ofte er 
disse følelsene sterkest knyttet til boligene eller fritidsboligene på bruket, men de kan også 
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være knyttet til jaktrettigheter i utmarka. Kommunen har gått aktivt ut og tilbudt disse eierne 
mulighet til å skille ut jordbruksarealene og utmark. Flere eiere har valgt å selge. Dette ble 
gjort mulig av endringer i Jordlovens § 12, som ga kommunene større lokalt handlingsrom, og 
det ble enklere å dele fra dersom det gjaldt tilleggsjord eller bosetting. 10  

Kvæfjord kommune har på denne måten brukt muligheten som ligger i lovverket og gått 
aktivt ut og bidratt til å legge forholdene til rette for at det blir en bedre harmonisering 
mellom bruksstruktur og eiendomsstruktur, samtidig som det er gunstig for bosettingen i 
kommunen. Flere av jordeierne hadde i utgangspunktet ikke noe ønske om å selge 
landbruksarealene, og var heller ikke klar over at det var mulig. Noen var i utgangspunktet 
negative, men etter å ha vurdert situasjonen fram og tilbake, kom de fram til at det egentlig 
ikke var noen grunn til ikke å selge. At de valgte å selge, var et resultat av en aktiv kommune, 
som tok initiativ overfor dem.  

I Kvæfjord er det kamp om jordressursene mellom gårdbrukerne og det er behov for mer 
jord. Kommunen har igangsatt et stort nydyrkingsprosjekt. Også i dette arbeidet har 
kommunen vært en sentral initiativtaker og motivator. Bakgrunnen for prosjektet var at 
kommunen hadde omregulert sentrumsnære områder til boligformål, og det var et ønske om å 
kompensere landbruket i kommunen. Det ble nedsatt ei jordgruppe bestående av én 
representant fra samtlige partier som var representert i kommunestyret. Arbeidet skjøt fart da 
landbrukskontoret i kommunen tok tak i den politiske intensjonen. Man så at man kunne 
bruke kommunens næringsfond på en annen måte enn tidligere, da det eneste det ble gitt støtte 
til var kjøp av melkekvoter, som jo utelukkende kom melkeprodusentene til nytte, og ikke de 
som driver med sau og andre produksjoner. Dessuten var det ikke mangel på kvote som var 
flaskehalsen i utviklingen av landbruket i Kvæfjord, men det var derimot fôrsituasjonen. En 
kartlegging hos kommunens fôrleverandører viste at gårdbrukerne i Kvæfjord kjøpte grovfôr 
fra andre kommuner tilsvarende 1500 dekar dyrket mark. I tillegg antok man at det ble brukt 
mer kraftfôr enn man ville brukt hvis man hadde tilgang til gras selv, siden kraftfôr er 
billigere å kjøpe enn grovfôr. Det ble derfor antatt at behovet for jordbruksareal reelt sett 
dreide seg om drøyt 2000 dekar. Derfor fikk man omgjort regelverket for næringsfondet til å 
gi støtte til nydyrking. Det gis tilskudd fra fondet på kr. 2000,- per dekar for nydyrking, 
begrenset oppad til kr. 60 000,- per gårdbruker.  

Det har vært interesse for prosjektet fra alle involverte parter. De politiske partiene i 
kommunen har vært offensive og sett verdien av landbruket. Samtidig har det også vært 
aktive gårdbrukere med interesse for å satse, og ikke minst ansatte på landbrukskontoret som 
har hatt et ønske om å finne muligheter og løsninger. Engasjementet og motivasjonen har 
bidratt til å skape en positiv utvikling. Kommunen har vist vilje og evne til å sette i gang 
samhandlingsprosjekter og til å få folk til å løse problemer sammen.   

 
[Kommunen] har gjort en kjempestor jobb for å drive det fram og skaffe tillatelser. Det er en 

 tverrpolitisk satsing i kommunen, for de hadde dårlig samvittighet for all matjorda de har 
 beslaglagt til andre ting. Det var et stunt fra kommunen sin side, et bra stunt, for bøndene fikk 
 inntrykk av at politikerne gjorde noe, og da følte gårdbrukerne seg sett. Det offentlige backer opp, 

                                                 
10 Landbruks- og matdepartementet. Rundskriv M-1/2013, 1. juli 2013. Omdisponering og deling – Lov om jord 
(jordlova) 12. mai 1995 nr. 23 §§ 9 og 12 
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 og folk får lyst til å overta. Så det var veldig bra gjort. Vi får håpe det kommer i gang. Det er et 
 generasjonsskifte i Kvæfjord, og det er bra fart i oss som skal ta over. Vi har viljen.  

Det er en kombinasjon av miljø og vilje fra kommunen. I Kvæfjord blir det satset, og folk får lyst 
 til å overta.  

 
Prosjektet er godt i gang. Det ble sendt søknad til fylkesmannen om å få støtte til et prosjekt 
for å få oversikt over utmarksressursene som kunne være dyrket opp. Landbruk Nord har 
ledet arbeidet med kartleggingen. Per i dag er det søkt om tillatelse til omdisponering av 1100 
dekar, og 400 av disse er dyrket opp. Til sammen er det et ønske om å dyrke opp 3000 dekar, 
og det er mye når man tar utgangspunkt i at det per i dag er 12 000 dekar jordbruksjord i 
kommunen. Kartleggingen av muligheter viser at det er tilstrekkelig med arealer som er 
mulige å dyrke opp. De fleste gårdbrukerne ønsker å dyrke opp mindre arealer. Dersom ett 
prosjekt er på 50 dekar eller mer, så må søkeren legge ved konsekvensutredning, og da blir 
kostnaden vesentlig høyere per dekar.  

Det må også tas hensyn til reindriften, spesielt der det dreier seg om større 
sammenhengende arealer. Kvæfjord kommune har tatt initiativ til å nydyrke 4000 dekar i et 
reinbeiteområde som er på 650 kvadratkilometer. Deler av området ligger i Harstad 
kommune, som også har meldt seg på prosjektet. Kommunene har et godt forhold til 
reindriftsutøverne. Kommunen har blitt bedt om å konsekvensutrede nydyrkingsprosjektet. 
Her har man valgt å nydyrke områder som ikke er en del av driveleiene for reindrifta, men 
hvor trekkleiene går over de planlagte nydyrkede områdene. På vinterstid er dette ikke noe 
problem.  

Et av suksesskriteriene i Kvæfjord er at det er kommunen som har tatt initiativ. Det er 
enklere å finne gode løsninger og frontene blir ikke så steile mellom ulike interesser, som det 
gjerne kan bli dersom det er egne næringsinteresser som skal løses. Et annet suksesskriterie, 
som ble vektlagt av flere i gruppeintervjuene, er at det gir ekstra motivasjon for gårdbrukerne 
når de ser at kommunen har tro på det de holder på med, at det er til og med gis kommunal 
støtte, og det jobbes iherdig fra kommunen sin side med å finne gode løsninger.  

En fellesnevner i gruppediskusjonene var hvor viktig rolle kommunene og 
landbrukskontorene kan spille i forhold til utviklingen i jordbruket i kommunen. Et 
landbrukskontor som er problemfokusert, vil kunne forsterke negative holdninger og kanskje 
til og med bidra til å gjøre problemer større. Et løsningsorientert og engasjert landbrukskontor 
kan støtte opp under og skape positive ringvirkninger. Det dreier seg ikke bare om hvilken 
måte man snakker på, det dreier seg også om aktive handlinger og evne til å iverksette og 
gjennomføre tiltak. Kvæfjord kommune er et godt eksempel på det siste.  
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3  Investeringer og investeringsvirkemidler 

Behovet for investeringer i driftsbygninger i jordbruket er stort. Dette slås blant annet fast i 
Melding til Stortinget nr. 11 (2016-2017) Endring og utvikling. Der pekes det på: 

 
 Investeringsbehovet innenfor det tradisjonelle landbruket er stort både til nye driftsbygninger og til 
 modernisering av gamle bygg. Investeringsbehovet er særskilt stort knyttet til driftsbygninger til  
 storfe- og småfehold. 

 
Svært mange av dagens driftsbygninger er bygg som ble satt opp i de første årene etter 
opptrappingsvedtaket på 1970-tallet. Selv om det på mange av byggene er blitt foretatt 
utbygginger og vedlikehold, svarer de ikke til dagens krav, verken når det gjelder 
arbeidsmiljø eller nye dyrevelferdskrav. 
 

3.1 Troms har et etterslep på investeringer 

Flere forhold tyder på at investeringsgraden i Troms er lavere enn i resten av landet. NIBIO 
følger økonomien i landbruket gjennom de årlige driftsgranskningene. Disse består av et 
utvalg gårdsbruk over hele landet. Ser vi på gjennomsnittlig langsiktig gjeld hos 
driftsgranskningsbrukene, ligger Troms godt under gjennomsnittet for hele landet, og 
driftsgranskningsbrukene har under halvparten så mye gjeld i gjennomsnitt i Troms, som de 
har i Finnmark. Den samme tendensen finner vi hvis vi ser på bruk med melkeproduksjon i 
Nord-Norge (Hansen 2017).   
 
Tabell 3.1 Langsiktig gjeld 
 Nordland Troms Finnmark Hele landet 
Alle bruk 3 153 000 1 472 000 2 820 000 2 626 000 
Bruk med melkeproduksjon 3 280 000 1 139 000 3 508 000  
Kilde: Hansen, 2017 og NIBIO: 
http://nilf.no/statistikk/Driftsgranskinger/2015/Hovedtabell_12b_Gjeld_og_egenkapital_pr_31_12_i_1000_kron
er_pr_bruk 

 
At gårdbrukerne i Troms har et investeringsetterslep ble også påpekt i rapporten ”Analyse 
melk i Troms”. Der ble det vist til at 47 prosent av de som hadde et ønske om å utvide 
produksjonen oppga bygninger som en begrensning (TINE 2011). Det vises til at 
melkeprodusentene i Troms øker produksjonen mindre enn produsenter i andre fylker i 
tilfeller der overproduksjonsavgiften fjernes for å stimulere til økt produksjon, noe som antas 
å skyldes plassproblemer. Et annet forhold som underbygger det samme behovet for 
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utbedringer av bygningsmassen er at Troms har den laveste andelen av melk som kommer fra 
løsdriftfjøs i hele landet (Eldby og Fjellhammer 2014). 

Sannsynligvis skyldes den lave oppfyllingsgraden at tilgangen på kvote til lave priser har 
vært god i Troms, samtidig som det har vært vanskelig å fylle opp fjøsene med flere 
melkekyr, og interessen og muligheten for å bygge nye driftsbygninger har vært lav. Den lave 
utskiftingen av driftsbygninger får dermed som følger at de gjenværende brukene ikke klarer 
øke produksjonen når det blir kvoter tilgjengelig når melkebruk legger ned.  

Fjellhammer og Thuen (2017) har gjennomført en større spørreundersøkelse blant 5298 
melk og storfeprodusenter over hele landet. Der framgår det at bare 27 prosent av 
produsentene i Troms har lagt om til løsdrift, mot 38 prosent på landsbasis.  

Andelen melk- og storfeprodusenter i Troms som har lagt om til løsdrift, er langt lavere 
enn i nabofylkene, spesielt Finnmark, men også Nordland. Andelen som oppgir at de skal 
legge om driften til løsdrift er omtrent på landsgjennomsnitt i Troms, og det er noe færre som 
oppgir at de ikke skal legge om driften. Det som er slående i Troms sitt tilfelle, er den svært 
høye andelen som svarer at de ikke vet hva de skal gjøre. Det er en stor andel av mindre bruk 
som oppgir ”vet ikke”, og mange i denne gruppen oppgir mangel på areal som en utfordring 
for å kunne fortsette (Fjellhammer og Thuen 2017).   

 
Tabell 3.2 Hva er status for din gårdsdrift mht. Omlegging til løsdrift? 

 Nordland Troms Finnmark Hele 
landet 

Driften er allerede organisert som 
løsdrift 

36 27 46 38 

Driften skal legges om til løsdrift 
(eventuelt bli med i en samdrift) 

13 12 22 11 

Driften skal ikke legges om til løsdrift 24 20 13 25 
Vet ikke 27 41 19 27 
Total prosent 
N. 

100 
414 

100 
129 

100 
54 

100 
5281 

Fjellhammer & Thuen 2017. 
 

Investeringsgraden er både et mål på framtidstro, og for mange en forutsetning for at det skal 
være framtidig drift på bruket. Det oppstår en vond sirkel dersom man er usikker på om det er 
forutsetninger for framtidig drift på gården. Velger man å avvente situasjonen, vil bruket til 
slutt kunne være så akterutseilt i forhold til muligheten til å drive videre at det blir helt 
uaktuelt for neste generasjon eller nye drivere å fortsette driften.   

I gruppesamtalene ble det blant annet referert til nødvendigheten av at brukene holder en 
viss standard, både med hensyn til hvilken inntekt man kan forvente i framtida, og til at det er 
gode teknologiske løsninger på gårdsbruket, for at de skal bli drevet videre i fremtiden.  
 
 Hvis gården er stor nok, og det er lønnsomhet, så er det jo ikke noe problem, da blir gården tatt 
 over. Det er viktig å framsnakke næringa – både hjemme og i skoleverket. Der har fiskeriene vært 
 mye flinkere. Treffer du ungdom på Senja så er det kult å være fisker. De har utstyret, teknologien 
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 og de tjener penger. De gårdene der det er god lønnsomhet, der blir det rekruttert og det er kult 
 nok å ta over. Men de små og mellomstore gårdene, hvis det er hardt arbeid og lange dager, da  
 velger de heller byggenæringen. 
 
I de følgende delkapitlene vil vi se på hva som er årsakene til at Troms-bonden ser ut til å 
vegre seg mot å investere i framtidig drift.  

 
Figur 3.1 Flaskehalser for investeringer i Troms-jordbruket 

 
 

 

3.2 Svakt pantegrunnlag og lave priser 

De fleste som skal investere i rehabilitering eller nybygg av driftsbygninger i landbruket er 
avhengig av å ta opp lån. For å kunne ta opp lån må låntakeren gi en sikkerhet for at 
kreditoren får tilbakebetaling. Derfor må låntakeren stille med pantesikkerhet.  

Svært få gårdbrukere i Troms foretar større utbygginger på bruket sitt uten tilskudd fra 
Innovasjon Norge. For private banker vil støtte fra Innovasjon Norge i de fleste tilfeller være 
et vilkår for å gi større lån, både fordi det vurderes som et tilskudd til egenkapitalen og med 
det reduserer lånebehovet, og fordi Innovasjon Norge sitter på innsikt i driftsøkonomien i 
landbruket, en kunnskap som nok er svakere i en del private banker. I tillegg til tilskudd kan 
Innovasjon Norge innvilge lavrisikolån (1. prioritetslån) og i noen tilfeller også risikolån (2. 
prioritetslån).  

Et eksempel på finansiering av en utbygging på et gårdsbruk kan være et byggeprosjekt 
med en kostnadsramme på 8 millioner kroner. Maks støtte fra Innovasjon Norge i Troms etter 
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byggekostnader 

For lite 
investeringsmidler 
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retningslinjene i dag, vil da være 2 millioner. De seks resterende millionene kan da 
eksempelvis deles 50–50 mellom lavrisikolån fra Innovasjon Norge og privat bank. 
Innovasjon Norge ønsker å begrense risikoen i enkeltprosjekter og ikke bli for tungt eksponert 
for lån i én enkelt næring. Derfor deles lånet mellom Innovasjon Norge og privat bank. 

Innovasjon Norge kan hente inn en verdivurdering fra lokale landbruksmyndigheter på hva 
eiendommen sannsynligvis vil være verdt etter utbyggingen, eller de kan innhente en takst fra 
en landbrukstakstmann. Dersom lån skal tas opp i en privat bank, vil denne også i en del 
tilfeller innhente takst fra landbrukstakstmann, og ofte gjøre egne vurderinger av 
eiendommens verdi. Å beregne en landbrukseiendoms verdi er usikkert, spesielt dersom 
eiendommen ligger i utkantstrøk, og det er usikkert hvorvidt det vil være interesserte kjøpere. 
Innovasjon Norge kan godta inntil 90 prosent av eiendommens vurderte verdi som 
sikkerhetsverdi, mens private banker kan være mer restriktive og har en større 
reduksjonfaktor ved beregning av sikkerhetsverdien i eiendommen. Dersom det er stor tvil om 
hvorvidt det vil være kjøpere, og hvor mye disse er villige til å betale, kan de private bankene 
velge å sette en høy reduksjonsfaktor. Dersom eksempelvis banken benytter 50 prosent av 
takstverdien som sikkerhetsverdi, vil banken måtte anse lån utover denne verdien som usikret 
lån, noe som betyr høyere rentesats på lånet.  

I eksempelet over, dersom eiendommen har en verditakst på 10 millioner, gir dette 
Innovasjon Norge 100 prosent sikkerhet for hele sitt lån på 3 millioner kroner, ut fra sine 
vurderinger av sikkerhetsverdien, mens banken, som benytter 50 prosent av takst som vurdert 
sikkerhetsverdi, etter sine vurderinger får 83 prosent sikkerhet for sitt lån. I og med at det er 
avtalt likestilt 1. prioritet i eiendommen sammen med Innovasjon Norge, må også lånet fra 
Innovasjon Norge hensyntas i beregningen av sikkerhetsdekningen. Det samme gjelder for 
Innovasjon Norge. Beregningene viser dermed at den private banken har en ”åpen risiko” på 
sitt lån ved at pantesikkerheten som banken får bare dekker 83 prosent av lånet. Denne 
risikoen vil banken ha betalt for, noe som skjer ved å ta en høyere rente på sitt lån enn den 
ville gjort hvis det var sikkerhet for hele lånet. 11  

For gårdbrukeren er det viktig å ha høyest mulig verdi på eiendommen sin for å kunne gi 
så stor sikkerhet som mulig til långiveren. Det kan tas pant i bygninger, jord, driftstilbehør, 
inkludert dyr og avling, samt landbruksmaskiner.  Melkekvoten utgjør en del av gårdens 
totale verdi, og dersom hele eller deler av melkekvoten er leid, trekker dette ned verdien. Når 
80 prosent av gårdbrukerne i Troms har leiejord, og 60 prosent av jorda som drives i fylket er 
leid, så betyr det at mange gårdbrukere ikke kan gi sikkerhet for store deler av 
driftsgrunnlaget på bruket. I verste fall er det faktisk å regne som et risikoelement, spesielt 
hvis det ikke er langsiktige leieavtaler for denne jorda.   

Siden de private bankene har økt kravene i forbindelse med beregning av hvilken sikkerhet 
de må ha for lånene sine, i kombinasjon med stadig økende kostnader ved en bruksutbygging, 
får de private bankene oftere og oftere en relativt lav sikkerhetsdekning for sine lån. Derfor 
blir det viktigere hvilke vurderinger som gjøres av låntakernes dyktighet som bonde (oppnådd 

                                                 
11 Ulike banker kan gjøre ulike vurderinger og ha ulike kriterier for hvor høy sikkerhet de krever. Avsnittet er 
ment som et realistisk eksempel på hvordan et landbrukslån i Troms kan bli behandlet.  
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avdrått, kvotefylling, oppnådd pris og kvalitet på melk/kjøtt og så videre). Dette vektlegges i 
langt sterkere grad nå enn tidligere i saksbehandlingen, er faktorer som er med og påvirker 
lønnsomheten i driften og dermed også evnen til å betjene gjelden.  

Siden pantegrunnlaget er svakt vil banken være interessert i å vurdere sannsynligheten for 
at låntaker kan betjene gjelden. Derfor foretar de en vurdering av driftsplanen. I forbindelse 
med driftsplanen vil arealgrunnlaget bli vurdert. I Troms, hvor bruken av leiejord er svært 
omfattende, og mange ikke har skriftlige kontrakter, så utgjør dette ofte et tilleggsproblem for 
gårdbrukerne. For mange er det svært vanskelig å få skriftlige kontrakter, og kontrakter med 
en varighet som sikrer driften på gården for mange år framover. Den høye andelen leiejord i 
Troms er derfor i tillegg en utfordring i forhold til å få godkjenning for utbyggingsprosjekter 
ved søknad om støtte hos Innovasjon Norge. I Eldby (2016) vises det til et eksempel på en 
person som ikke fikk tatt opp lån og gjennomført planene sine for utbygging fordi han hadde 
alt for mange avtaler uten skriftlige kontrakter. En av deltakerne i gruppeintervjuene som ble 
avholdt uttrykte det slik:  

 
 Motivasjonen [til å investere] avhenger av at du har sikkerhet for investeringa. Sikkerheten  
 ligger i buskapen og i jorda som du har til rådighet. Og når vi veit at 80 prosent har leiejord,  
 og leiejorda utgjør 60 prosent av arealet i fylket, og at noen har fem seks ulike avtaler og noen  
 har opp i 20–30 gårdsbruk. Skrekkeksempelet jeg har hørt er 68 ulike eiere. Den komplekse 
 leiejordssituasjonen, skal liksom være sikkerheta? Det kan for mange virke skremmende. Og 
 mange av avtalene er ikke skriftlige, ikke dokumentert; ”Du får nå slå så lenge jeg synes det er 
 greit.” Det er måten som vi forvalter jordbruksarealene i et moderne landbruk i når 
 eiendomsstruktur og teigstruktur er en arv fra for minst 30 år siden. 
 
Samtidig som mye av driftsgrunnlaget til brukene er leid, så er det også problematisk for 
mange i fylket at jorda de eier og bygninger har lav verdi ved salg, og dermed er også 
panteverdien på eiendommene lav. Det har ikke vært mulig å få opp statistikk over ulikheter i 
eiendomspriser mellom fylkene. De fleste eiendommer omsettes innad i familien, og 
prissettingen er da sannsynligvis lavere enn den ville vært dersom gården skulle selges på det 
åpne markedet. I tillegg påvirkes prisen av hvorvidt det er bolig på eiendommen, om arealene 
er egnet til korn eller grovfôr, og størrelsen på eiendommene.  

Et uttrykk for forskjell i eiendomspriser i landbruket finner vi hos Statistisk sentralbyrå, 
som har oversikt over tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg, etter fylke 
og kjøpesum. I 2015 ble det solgt 129 jordbrukseiendommer i Østfold og 189 eiendommer i 
Troms. Som vi ser av figur 3.2 under, var verdien av mer enn to av tre eiendommer i Troms 
under 1 million kroner, mens bare 9 prosent av eiendommene som ble omsatt i Østfold var i 
denne kategorien.  
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Figur 3.2 Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg, etter region,  
   kjøpesum, tid og sted: Her 2015: Troms og Østfold 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå.  
 
Mens ingen av eiendommene i Troms ble omsatt for over 3 millioner, gjaldt det samme over 
halvparten av eiendommene i Østfold. Dette er en indikasjon på at en melkeprodusent i 
Østfold vil ha langt mindre vanskeligheter med å skaffe sikkerhet for lån enn en produsent i 
Troms. Forskjellen må riktig nok justeres for at eiendommene i Troms er mindre enn i 
Østfold, og for at gårdsbruk i Troms driver flere eiendommer enn i Østfold. I Troms driver 
som kjent hver bonde i gjennomsnitt seks eiendommer, mens gårdbrukeren i Østfold i 
gjennomsnitt driver 2,5 eiendommer. Men selv om man dobler prisen på de to tredjedeler av 
Troms-eiendommene, som ble omsatt for under en million, vil de ikke komme i samme 
priskategori som flesteparten av Østfold-eiendommene. I Nationen 27. februar understøtter 
hovedoppslaget denne problemstillingen.  

 
Panteverdien på gardar i distrikta er så låg at bankar ikkje tør å gi bønder lån. Dermed blir  
mange potensielt lønsame prosjekt ikkje realisert. [...] Risikovurderinga til bankane går ut over 

 landbruk i distrikta, som ikkje har opplevd same prisveksten som i meir sentrale område. Dermed 
 får prosjekt Nordmo meiner har livet rett, avslag på lån. Dette er ei problemstilling Landkreditt tar 
 opp i ein høyringsuttale til Landbruksmeldinga.12 

 
Det vil også være forskjeller innad i Troms på verdien av eiendommene. Boligverdien vil for 
eksempel være atskillig høyere i sentrale deler av fylket, men jo mer perifert bruket ligger, 
dess lavere vil verdien være.  

                                                 
12 Styreleder i Landkreditt, Knut A. Nordmo, til Nationen 27. februar 2017. 
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3.3 Små enheter og høye byggekostnader  

Den historiske utviklingen i jordbruket i tiårene etter andre verdenskrig har vært preget av at 
antallet driftsenheter har gått tilbake, samtidig som arealet som har blitt frigjort har blitt kjøpt 
eller leid av gjenværende gårdsbruk. I løpet av det siste tiåret har vi sett at antallet gårdsbruk 
fortsatt blir redusert, men nå går deler av arealet som tilhørte de nedlagte brukene ut av drift. 
Avstandene mellom de gjenværende gårdsbrukene og de ledige arealene har blitt så stor at de 
gjenværende gårdsbrukene ikke finner det lønnsomt å drive disse videre. For Troms-bonden 
betyr den lange avstanden til mer areal at det vil være svært vanskelig eller umulig å øke 
antallet husdyr på gården. Skal han eller hun utvide arealet, så må arealene være innenfor en 
kjøreavstand til driftssenteret på gården, som innebærer at jorda kan drives med lønnsomhet.   

I Eldby (2016) ble det vist til at man sannsynligvis kunne drive arealet mer intensivt enn 
det som gjøres, men det er likevel begrenset hvor mange fôrenheter som kan hentes fra jorda 
og dermed hvor mange dyr det er fôrgrunnlag for å ha på bruket.  

Avstandsproblemet gjør derfor at gårdbrukerne har begrensninger i hvor stor 
husdyrproduksjon de kan ha på bruket.  
  
 De [sørpå] bygger så mye som mulig for å ha én robot og kanskje to, det kunne vi kanskje gjort  
 her også, men jeg tror slitasjen ville vært for stor sånn som det er i Troms for å hente fôr. For 
 eksempel, hvis min sønn skulle bygge for 3–400 000 liter melk, så må han kjøre tre, kanskje fire
 mil på dårlige veier. Og så må han frakte møkka like langt, og det er heftig.  
  
Ved investeringer i driftsbygninger øker prisen per husdyrplass jo færre dyr du bygger for. I 
en undersøkelse gjennomført blant storfeprodusenter (Fjellhammer og Thuen 2017) 
fremkommer det at det er de som har tilgang på mest areal som også i størst grad enten har 
gått over til løsdriftfjøs eller har planer om dette. Jo flere dyr det bygges for, dess bedre vil 
investeringene lønne seg. Tabell 3.3 under viser gjennomsnittstørrelsen på de storfebrukene i 
Troms der man enten har eller planlegger løsdriftsfjøs, og der man ikke skal legge om, eller  
respondentene svarer «ikke er sikker».  

 
Tabell 3.3 Planlegging av å legge om til løsdrift 

 Har lagt om / 
planlegger løsdrift 

Skal ikke legge om / 
ikke sikker 

Alle 

Gjennomsnittlig 
grovfôrareal (daa) 

504 
 

346 
 

410 
 

Antall respondenter N=50 N=79 N=131 
Kilde: Egen analyse av data for spørreundersøkelse gjennomført i forbindelse med Fjellhammer og Thuen 2017. 

 
Fra den samme spørreunderøkelsen framgår det også at blant de som har lagt om til 
løsdriftfjøs, så er de gjennomsnittlige kostnadene per årsku høyest hos de som har færrest kyr 
og lavest per ku for de som har flest kyr (Fjellhammer E. & A.E. Thuen 2017). Det er stort 
sprik i pris for utbygginger. Noen klarer å holde kostnadene nede, andre ser ut til å måtte 
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velge dyre løsninger. Men i gjennomsnitt er det omtrent 50 000 kroner mer per årsku å foreta 
en utbygging for 20 kyr eller færre enn det er når man bygger ut et fjøs for over 40 kyr.  

 
Tabell 3.4 Gjennomsnittlig kostnad for husdyrbygg per årsku etter størrelse på  
   besetningen 
Antall årskyr 20 < 21 – 30  31 – 40  > 40 
Kostnad per årsku 245 000 231 000 218 000 197 000 
Kilde: Løsdriftmodellen. Fjellhammer & Thuen 2017. 

 
Denne problemstillingen ble drøftet i gruppesamtalene i Troms. Flere var inne på at 
finansieringsordningene ikke tar høyde for at små driftsenheter får uforholdsvis høye 
investeringskostnader i forhold til hvilken avkastning det er mulig å få fra små og middels 
store bruk.  

 
Det må kunne lønne seg å bygge til 25 kyr i Troms. Den bonden som driver med 25 kyr og  
med gårdens ressurser som grunnlag, han kan drive veldig effektivt, men han har en 

 investeringsbøyg som det er veldig vanskelig å komme over. Så kan vi jo gjøre noe politisk  
for å endre rammevilkårene og reversere strukturutviklinga og heve budsjettstøtta. Men  
Troms vil bestandig ha et minus med den strukturen vi har. 
 

For svært mange gårdsbruk i Troms er ikke arealgrunnlaget til stede for å kunne øke antallet 
dyr og produksjon vesentlig.  

I tillegg til at det er dyrere å bygge mindre driftsbygninger enn større per husdyr, så er 
byggekostnadene i seg selv høyere i Troms enn i andre deler av landet. Landbruk Nord anslår 
at det vil være mellom 20 og 35 prosent dyrere å sette opp et fjøs i Troms i forhold til i 
Trøndelag. Prisforskjellen skyldes antakeligvis at det er få aktører i fylket som bygger 
landbruksbygg. Det gir liten konkurranse. I tillegg er det dyrere frakt. Et landbruksbygg som 
er kostnadsberegnet til 6 millioner kroner, kan i følge Landbruk Nord bli fra 1,2 til 2,1 
millioner kroner dyrere i Troms. Troms har noe bedre finansieringsordninger enn Trøndelag, 
siden taket på hvor mye som kan gis i støtte fra Innovasjon Norge er høyere, men dette er 
likevel ikke nok til å dekke forskjellen i kostnader. De høyere byggekostnadene i Troms enn i 
resten av landet er det også pekt på i Regional plan for landbruk i Troms 2014–2025 (Troms 
Fylkeskommune 2014). Spesielt transporten av bygningsartikler, blant annet betong, og 
spesielt der man er avhengig av ferge, er svært høy. Dette framgikk også av intervjuene 
AgriAnalyse gjennomførte. I Regional plan for landbruk i Troms pekes det også på at det er 
lite konkurranse og at det er svak kompetanse på landbruksbygg hos entreprenørene. Det siste 
året har det kommet nye aktører på markedet i Troms, og det er en forhåpning om at dette skal 
bidra til å få ned kostnadene.  
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3.4 For lite investeringsmidler 

Det er allerede nevnt at det nærmest er en forutsetning for å kunne foreta større investeringer i 
jordbruket at prosjektet er støttet av Innovasjon Norge. Det er flere grunner til dette. 
Hensikten med IBU-midlene er å gi en målrettet støtte for å bedre økonomien i 
investeringsprosjektene.13 Dette er nødvendig fordi lønnsomheten i jordbruket er lav, og 
veksten i byggekostnadene har vært langt høyere enn veksten i inntektene fra jordbruket. I 
tillegg baserer de private bankene i stor grad vurderingen av lånesøknader på kompetansen 
som ligger i Innovasjon Norges gjennomgang av prosjektene, og et avslag fra Innovasjon 
Norge vil dermed føre til at private banker heller ikke vil gi lån.  

Bevilgningene over statsbudsjettet til Innovasjon Norge har økt år for år i nominelle 
kroner. Figur 3.3 viser utviklingen i investeringsmidlene i 2015-kroner. Verdien av 
bevilgningene til tradisjonelt jord- og hagebruk har økt i løpet av perioden, mens 
bevilgningene til bygdenæringer har gått noe tilbake.14 

Å beregne det reelle behovet for investeringsmidler i landbruket er ingen enkelt oppgave, 
men alt tyder på at det er atskillig større enn det som det er bevilget midler til de senere årene. 
I kapittel 3.3 var vi inne på at en stor del av driftsbygningene i landbruket ble ført opp på 
1970- og begynnelsen av 1980-tallet, og at det både på grunn av slitasje og nye krav til 
arbeidsmiljø og dyrevelferd, er et stort behov for utskifting.  

 
Figur 3.3 Bevilgninger til bygdeutviklingsmidler 2006–2016 målt i 2015-kroner 

 
Kilder: Årsrapporter Innovasjon Norge; Fylkenes bruk av bygdeutviklingsmidler. Verdiene er omregnet til 2015-
kroner ved bruk av Statistisk sentralbyrås prisindeks for bygg. 

                                                 
13 IBU-midler – Midler til investering og bedriftsutvikling. 
14 Innovasjon Norge har, for å kunne sammenligne virkemiddelbruken over tid, valgt å beholde fordelingen av 
IBU-midlene på virkemiddelgruppene tradisjonelt jord- og hagebruk og utviklingstiltak/nye næringer, selv om 
det ikke lenger tildeles egne rammer til disse gruppene. 

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

300 000 000

350 000 000

400 000 000

450 000 000

500 000 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tradisjonelt jord- og hagebruk Bygdenæringer



 

Troms: Mulighetenes landbruk 41 

Etterspørselen etter investeringsmidler har variert noe fra år til år. I og med at 
søknadsprosessen er krevende, vil de fleste ikke starte opp arbeidet med en søknad til 
Innovasjon Norge hvis det ikke er gitt signaler om at prosjektet er blant de som vil bli 
prioritert i konkurranse med andre prosjekter. Hvor mye midler som er til disposisjon er ett av 
de forholdene som Innovasjon Norges fylkeskontorer tar med i betraktningen når de gir 
signaler til gårdbrukere som vurderer å søke. Dette gjør at avslagsprosenten på 
investeringsstøtte ikke er et uttrykk for hvor stort behovet for investeringsmidler er, siden man 
ikke vet hvor mange som ville søkt dersom det hadde vært avsatt mer penger.  

I gruppeintervjuene kom det også frem at det sannsynligvis er mange som ville søkt om 
midler hvis de hadde trodd at det var mulig for dem å komme i betraktning for tildeling. Man 
mente det er et problem at mange gårdbrukere unnlater å planlegge og å gjennomføre 
nødvendig fornying av driftsbygningene på brukene, fordi de ikke tror det er mulig å få 
tilskudd og lån fra Innovasjon Norge for mindre utbygginger, samtidig som de ikke så for seg 
muligheten til å øke produksjonen vesentlig. Dette har sin bakgrunn i den klare koblingen 
mellom støtte til investeringer og målsettingen om økt produksjon som ligger i regjeringens 
føringer som er gitt gjennom oppdragsbrevet til Innovasjon Norge. 
  
 For å nå målet om auka produksjon er det viktig å støtte opp om bedrifter som ønskjer vekst.  
 Støtte til investeringsprosjekt som gir auka matproduksjon, skal difor prioriterast.  
 Landbruks- og matdepartementet. 2017.  
 
Innovasjon Norge i Troms gir også støtte til produsenter som ikke utvider produksjonen, men 
det er i hovedsak slik at midlene går til produsenter som planlegger for utviding av driften, så 
på dette punktet vil i såfall produsentene som ikke søker i hovedsak ha rett i sin antakelse. Det 
er imidlertid grunn til å tro at dette har endret seg noe de siste årene, og at flere små og 
mellomstore bruk vurderer å fornye driftsbygningene. Men dette krever økte rammer hos 
Innovasjon Norge.  

 
[Før] skulle man bygge for ku, så måtte det før vær for 50 kyr. For man skulle utnytte 

 melkeroboten. Det er kjemperart at det er den eneste maskinen som skal utnyttes fullt ut. Men nå er 
 det flere som går ned til 25 og 30 kyr. Men byggekostnadene hvis du skal bygge et bygg sånn som 
 det skal bygges, så er bøygen investeringskostnaden. [...] Men det er jo begrensninger for hva du 
 kan gjøre med et 30 og 50 år gammelt bygg. 

 
Til tross for at dialogen med Innovasjon Norge gjør at mange tror de ikke vil bli prioritert, og 
derfor ikke søker, ble det i 2016 søkt om nærmere 1,1 milliard kroner, mens innvilget beløp 
var på om lag halvparten, 540 millioner kroner. Innovasjon Norge skriver følgende i sitt 
innspill til jordbruksforhandlingene i 2017.     

 
 Innovasjon Norge har de siste årene opplevd rekordstor etterspørsel etter IBU-midlene, og da i 
 særlig grad investeringsmidlene. Den høye etterspørselen holder seg på 2016-nivå, på landbasis 
 er det pr 01.03.2017 registrert et samlet søknadsbeløp for IBU på 365 millioner. I 2016 var samlet 
 søknadsbeløp nærmere 1,1 milliard kroner mens innvilget beløp var i overkant av 540 millioner 
 kroner. For eksempel hadde Hedmark i 2016 hele 45 søknader utover det de hadde ramme til.  

Kilde: Innovasjon Norge 2017. 



 

42 Rapport 8-2017 

I de nasjonale føringene for forvaltningen av IBU-midlene gis det adgang til å gi opp til 33 
prosent av godkjent kostnadsoverslag som tilskudd, og det er ikke noe nasjonalt tak på hvor 
mye støtte det totalt sett kan gis. De fleste fylkene har imidlertid innført tak. Disse varierer fra 
kr. 750 000,- i Nord-Trøndelag til 2 mill. i Sogn og Fjordane, Nordland og Troms. I Finnmark 
er det ikke noe tak, så der kan støtten både bli fire og fem millioner per søknad, og i Rogaland 
er det ikke et fast tak, de gjør oppmerksom på at det kan gis støtte inntil 33 prosent, men at det 
på grunn av knapphet på midler i praksis gis mye mindre.  

Fra Innovasjon Norges side i Troms skulle de gjerne sett at de hadde samme ordning som i 
Finnmark, der det er mulig å bevilge mer penger per prosjekt, siden de ser at dette ville bedret 
lønnsomheten hos små og mellomstore bruk. Problemet er at da ville det blitt gitt støtte til 
færre prosjekter. Dersom tilskuddet hadde vært større, ville det også gitt et insitament til flere 
til å planlegge fornying av driftsapparatet.  

 
For det er jo etterspørsel, etter at vi fikk økt taket til to millioner så økte jo antallet søknader [...] Nå 

 er det et sug hele tiden. Men øker vi beløpet til tre millioner så blir det jo færre som får, det er det 
 som er skvisen. Og så havner vi i den skvisen hvert år: Skal vi prioritere investeringsmidler eller 
 lønn til bonden. Men på en eller annen måte så må vi få opp [volumet på] investeringsmidlene. 

 

3.5 Oppsummering 

For Troms sin del vil det være behov for en kraftig økning i midler til investeringer. Dersom 
arealene i Troms skal holdes i hevd må man akseptere at hovedtyngden av bruk vil måtte 
videreføres omtrent på samme nivå som i dag med hensyn til omfanget av produksjonen. 
Avstandene blir rett og slett for store, og når bruk går ut av drift, klarer ikke gjenværende 
gårdbrukere å drive denne jorda videre. Skal brukene videreføres må de også være i en slik 
forfatning at nye generasjoner kan ta over. Det betyr at også små og mellomstore bruk må 
kunne fornye og modernisere driftsbygningene. Brukene i Troms vil ha bruk for at en høy 
andel av kostnadsoverslaget dekkes av tilskudd for å sikre lønnsomheten i små og 
mellomstore prosjekter. Byggekostnadene i Troms er høye, og enhetsprisen per liggeplass er 
høy når det bygges for færre dyr. Troms-bonden er avhengig av at støtten er høy, for å øke 
lønnsomheten i produksjonen. Derfor bør det både bli flere som får tilgang til 
investeringsmidler, og taket som i dag er på 2 millioner kroner, bør økes. I siste kapittel vil 
det komme forslag til hva som bør gjøres for å øke investeringene i jordbruket i Troms.  
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4  Økt lønnsomhet for små og middels store bruk 

Troms er et fylke preget av små bruk og stor avgang av bruk. Det er stor usikkerhet rundt 
generasjonsoverdragelser, og mange gjennomfører ikke nødvendig fornyelse av 
driftsapparatet.  

Dersom de små og mellomstore brukene legges ned, vil ikke produksjonen kunne 
opprettholdes, verdiene som ligger i utmarka vil forbli uutnyttet, og mye jordbruksareal vil gå 
ut av drift. Mange steder har det blitt for lang avstand mellom brukene til at nabobrukene kan 
drive videre jorda til de som legger ned. Dette gir konsekvenser for den politiske 
målsettingen, både om å ha landbruk over hele landet og å øke produksjonen minst i takt med 
befolkningsøkningen. 

Derfor er hovedutfordringen i Troms, som det er i store deler av landet, og særlig i Nord og 
Vest, å sikre at flest mulig av de små og mellomstore brukene har en lønnsomhet som gjør de 
aktuelle for videre drift. 

I Eldby (2016) ble det vist til hvordan virkemidlene i jordbruksavtalen år for år har sørget 
for økte inntekter først og fremst for de produsentene som er relativt store, mens de mindre 
produsentene har hatt en mye dårligere inntektsutvikling. Dette skyldes at jordbruksavtalene i 
all hovedsak har gitt inntektsutvikling i form av økte målpriser. Markedsinntekter har ingen 
utjevnende effekt verken mellom landsdeler eller mellom små og store bruk. Budsjettmidlene, 
hvor man kan legge inn økt differensiering både mellom landsdeler og mellom gårdsbruk av 
ulik størrelse, utgjør etterhvert en mindre andel av bondens totale inntekter, og i tillegg er 
noen av disse endret i innretning, slik at de ikke lenger har like sterk inntektsutjevnende 
virkning mellom små og store bruk. I dette delkapittelet vil de økonomiske virkemidlene bli 
beskrevet, sammen med hensikten med dem, og hvilken virkning de har på geografi og 
struktur.  

4.1 Tilskuddsordningene 

Kulturlandskapstilskuddet 
Kulturlandskapstilskuddet er et tilskudd som gis etter samme sats for hele landet. Det gis for 
alt jordbruksareal som holdes i drift, så fremt søkeren er støtteberettiget. Satsen for 
kulturlandskapstilskuddet er kr. 170,- per dekar i 2016/17. Formålet er i følge 
Landbruksdirektoratets hjemmeside følgende:  

 
Føremålet med tilskot til kulturlandskap er å medverke til skjøtsel, vedlikehald og utvikling av 

 kulturlandskap gjennom aktiv drift, samt halde jordbruksareal i drift i samsvar med gjeldande 
 landbrukspolitiske mål.15 

                                                 
15 https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/kulturlandskapstilskudd 
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Tilskuddet har ingen geografisk differensiering, og det skiller heller ikke mellom hvilken type 
planteproduksjon som er på jorda. Siden tilskuddet gis per dekar, vil de som har stort areal få 
mer utbetalt enn de som har mindre areal.  

 
Arealtilskudd grovfôr 
Det gis arealtilskudd etter ulike satser etter hvilke vekster som dyrkes på arealet og etter 
geografiske soner. Det er i alt syv soner, og for grovfôr varierer tilskuddet fra kr. 0,- i sone to 
(Jæren) til kroner 240,- i sone seks (Nordland og mesteparten av Troms) og kr. 286,- i sone 
syv (hele Finnmark, samt kommunene Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen i Nord-
Troms).  Tilskuddet har dermed en klar distriktseffekt, men ingen utjevnende struktureffekt.  
 

Føremålet med arealtilskotet er mellom anna å nå målet om eit aktivt jordbruk over heile landet. 
 Tilskotet skal medverke til å styrke og jamne ut inntektene mellom ulike produksjonar og distrikt 
 innanfor planteproduksjon og grovfôrbasert husdyrproduksjon.  

 
Tilskotet blir rekna ut på grunnlag av dekar jordbruksareal i drift, og satsane er differensiert 

 mellom vekstar og distrikt.16 
 

Både kulturlandskapstilskuddet og arealtilskuddet har en positiv effekt i forhold til å motvirke 
at jordbruksareal går ut av drift, slik det også framgår av formålet til tilskuddet. Men det kan 
også ha som effekt at noen kanskje dyrker mer ekstensivt enn nødvendig, noe som kan ha en 
uheldig effekt i områder hvor det er arealknapphet og mangel på grovfôr. Tidligere hadde 
tilskuddet en struktureffekt, gjennom at man fikk en lavere sats for grovfôrareal over 250 
dekar.  
 
Husdyrtilskudd 
Husdyrtilskuddene differensierer etter struktur, men ikke etter geografi. Struktur-
differensieringen består i at produsentene får mest for de første dyrene og gradvis mindre for 
dyr utover bestemte antall. For grovfôrproduksjonene er tilskuddet differensiert slik at man 
får mer enn dobbelt så mye utbetalt for de første 16 melkekyrne; kr. 4 189,- per ku, som for 
neste gruppe; 17–25 dyr, og fra den 51. melkekuen er tilskuddet kr. 784,- per ku. For ammeku 
er det to satser, tilskuddet er på kr. 3900,- for de første 50 og kr. 784,- per dyr utover 50. De 
eksakte satsene framgår av figur 4.1 under. 

Husdyrtilskuddets formål er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de 
målsettinger Stortinget har trukket opp. 17  
 

                                                 
16 https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/areal-og-jordvern/arealtilskudd/arealtilskudd 
17 Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 
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Tabell 4.1 Endelige satser for husdyrtilskudd for søknadsomgangen august 2016 
Dyreslag Antall dyr Endelig sats på årsbasis 

2016 
Melkeku 1–16 

17–25 
26–50 

51 + 

4 169,- 
2 022,- 

976,- 
780,- 

Ammeku 1–50 
51 + 

3 880,- 
780,- 

Øvrig storfe Alle dyr 780,- 
Melkegeit og melkesau 1–125 

126 + 
1 462,- 

538,- 
Sau/ammegeit over 1 år per 1. jan.* 1–100 

101 + 
1 049,- 

245,- 
* Satsen er foreløpig. 
 
 
Distriktstilskudd 
Som navnet tilsier er dette geografisk differensierte virkemidler. De er ment å utjevne 
naturgitte forskjeller mellom landsdeler. Formålet med pristilskuddene framgår av Prop. 1 S 
Landbruks- og matdepartementet (2016–17) . Det er samme formulering for pristilskuddene 
til både kjøtt og melk.  

 
Formålet med pristilskott til mjølk er å bidra til ei inntekts- og  produksjonsutvikling i 

 mjølkeproduksjonen som bidreg til å halde busetjing og sysselsetjing i heile landet ved 
 lag gjennom å jamne ut skilnader i lønsemda i produksjonen. 
 
Distriktstilskuddene, også kalt pristilskuddene, har ulike soner avhengig av om det dreier seg 
om kjøtt eller melk. Sonene er også mer detaljerte enn sonene for arealtilskudd. I noen tilfeller 
går sonegrensene gjennom kommuner. For kjøtt er det fem soner, og for melk er det ti soner.18 
Tilskuddet gis per liter melk og per kilo kjøtt levert til varemottaker, og det er varemottaker 
som utbetaler tilskuddet. Det er ingen struktureffekt, siden det ikke er noe tak på mengden 
melk det gis støtte til, og heller ingen forskjell i satsen etter hvor mye melk eller kjøtt som 
leveres. I sum mottar derfor de store produsentene mer enn de mindre produsentene. Satsene 
for kjøtt framgår av tabell 4.2. For kumelk og geitemelk er det 10 soner, og satsene framgår 
av tabell 4.3.19  

                                                 
18 Soner for distriktstilskudd melk: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-
marked/melk/tilskudd/regelverk/soner-for-distriktstilskudd-for-melk--54115 
Soner for distriktstilskudd kjøtt: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/kjott-og-
egg/tilskudd/regelverk/soner-for-distriktstilskudd-for-kj%C3%B8tt--54158 
19 Tromsprodusentene er spredt over tre soner: G, H og I.  
Sone G: Hele fylket med unntak av de områdene som er nevnt i sone H og I.  
Sone H: Lyngen, Karlsøy og Storfjord kommuner. Av Balsfjord kommune: Lakselvdalen.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/melk/tilskudd/regelverk/soner-for-distriktstilskudd-for-melk--54115
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/melk/tilskudd/regelverk/soner-for-distriktstilskudd-for-melk--54115
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Tabell 4.2 Distriktstilskudd kjøtt, kr/kg.  
Sone Dyreslag Sats 2017, kr/kg 
1 Storfe, sau og geit 0,00 
2 Storfe, sau og geit 4,55 
3 Storfe, sau og geit 7,35 
4 Storfe og geit 11,30 
4 Sau 13,30 
4 Gris 5,10 
5 Storfe og geit 11,90 
5 Sau 13,80 
5 Gris 5,40 
Agder-fylkene, Hordaland, 
Sogn og Fjordane Møre og 
Romsdal. 

Gris 1,10 

Kilde: Landbruksdirektoratet.no 
 

Tabell 4.3 Distriktstilskudd melk, kr/liter 
                                 Kumelk Geitemelk 

Sone A - -  
Sone B 0,12 0,12  
Sone C 0,31 0,31  
Sone D 0,44 0,44  
Sone E 0,54 0,54  
Sone F 0,67 0,67  
Sone G 0,92 0,92  
Sone H 1,13 1,13  
Sone I 1,71 1,71  
Sone J 1,80 1,80  
Grunntilskudd  3,36  
Kilde: TINE Råvare Produsentavregning – Priser. Sats pr. liter fra 01.05.2017. 
 
Det har vært mye diskusjon rundt hvor sonegrensene skal gå. I 2000 ble det gitt ut en rapport 
fra en partssammensatt arbeidsgruppe, Sonegrenser for distriktstilskudd til melk og kjøtt. 
Disse skriver at soneinndelingen ikke kan sies å være helt entydige og objektive.  

 
”De viktigste kriteriene for soneinndelingen er naturgitte faktorer som vekstvilkår  
og topografi. Videre er det også i en rekke områder trukket inn andre forhold som for  
eksempel transportavstander. Distriktstilskuddet inngår som et av flere virkemidler  
under jordbruksavtalen for å utjevne inntektsgrunnlaget mellom områder som  
produserer under ulike naturgitte forhold som igjen innvirker på avlingsnivå og  
produksjonsmuligheter. 
                                                                                                                                                         

Av Tromsø kommune: Ringvassøy, Reinøy, Rebbenesøy, Sandøya, Musvær, Vengsøy, 
Ullsfjord/Oldervik/Sørfjord.  
Sone I: Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommuner.  
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Kriteriene som legges til grunn i vurderingen ved soneinndeling kan ikke sies å være  
helt entydige og objektive. Dette har medført at justering av sonegrensene med jevne  
mellomrom har vært oppe til drøfting. For å løse problemer knyttet til sonegrensene  
har man opp igjennom årene bevilget penger over de årlige jordbruksavtalene til å  
foreta vurderinger av soneinndelingene og endre sonegrensene i områder der dette  
har vært påkrevet.” 
Kilde: Partssammensatt arbeidsgruppe 2000. 

 
I 2006 ble det vist til at grensene har vært endret flere ganger, også fordi det har vært politiske 
ønsker om å flytte områder til soner med høyere satser.  

 
Kriteriene som har vært grunnlag for vurdering av innplassering i sone har variert.  
Forhold som påvirker kostnadene kan være klimatiske betingelser og vekstvilkår,  
samfunnets infrastruktur, avstander, arrondering og pris. I tillegg har overordnede  
politiske ønsker resultert i flytting av større og mindre områder til soner med høyere  
satser.  
Kilde: Statens Landbruksforvaltning 2006. 
 

Det er grunn til å tro at man kan diskutere hvorvidt deler av Troms har like vanskelige 
naturgitte forhold som i Finnmark. Troms har en vanskeligere topografi enn deler av 
Finnmark, og innlandsklimaet i deler av Finnmark gir neppe dårligere vekstforhold på 
sommerstid enn mer ustabilt kystklima. På den andre siden favoriserer distriktstilskuddene de 
som produserer større volum framfor de som driver små og middels store gårdsbruk, og dette 
gjør at distriktstilskudd er mindre egnet slik det er utformet i dag for å løse utfordringene 
jordbruket i Troms står overfor, med en høy andel mindre bruk.  

Det er fire kommuner i Troms som befinner seg i sonen for nest høyeste sats; sone I, som 
har et distriktstilskudd på kr. 1,71 per liter. Disse kommunene er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa 
og Kvænangen. I Skjervøy er det ikke én melkeprodusent igjen, i Nordreisa og Kvænangen er 
antallet produsenter halvert i perioden 2006–2015, og antallet melkekyr har gått tilbake med 
henholdsvis 36 og 12 prosent. Kåfjord er det eneste eksempelet blant disse fire kommunene 
på en mer positiv utvikling enn gjennomsnittet, med en reduksjon på «bare» 25 prosent blant 
produsentene og 3 prosent i reduksjon i antall melkekyr.  

 
Driftstilskudd melk 
Driftstilskuddet er geografisk differensiert etter tre satser; Nord-Norge, Jæren og landet 
forøvrig. Tilskuddet er helt flatt, det vil si at alle innenfor samme geografiske området får det 
samme beløpet. Formålet med driftstilskudd til melkeproduksjon er å bidra til en inntekts- og 
produksjonsutvikling i melkeproduksjonen som medvirker til å jevne ut ulikheter i 
lønnsomhet mellom ulike bruksstørrelser generelt, og mellom bruk i Sør-Norge og Nord-
Norge. Differensieringen mellom distrikter er imidlertid ikke stort i dette tilskuddet, 
forskjellen mellom Jæren og Nord-Norge er på kr. 15 000,- i året. Kravet for å få 
driftstilskudd er at gårdsbruket har hatt en gjennomsnittlig leveranse på minst 3000 liter per 
ku per år og minst 300 liter per geit per år.20 

                                                 
20 Forskrift for driftstilskudd melk. 
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Tabell 4.4 Endelige satser for driftstilskudd melkeproduksjon for  
   Søknadsomgangen august 2016 
 Område Endelig sats 
Kumelk Nord-Norge 140 050,- 

Jæren 125 050,- 
Landet forøvrig 132 050,- 

Geitemelk Landet 140 050,- 
Kilde: Landbruksdirektoratet. 
 
 
Driftstilskudd ammeku 
Formålet for driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon er å stimulere 
storfekjøttproduksjonen og styrke økonomien i spesialisert kjøttfeproduksjon. Her er det 
samme sats for hele landet, og dermed er det ingen geografisk differensiering. Det er en 
minste grense på seks dyr for å få tilskuddet, og tilskuddet gis per dyr opp til 40. Deretter er 
det et flatt tilskudd.  

 
Tabell 4.5 Endelige satser for driftstilskudd spesialisert storfekjøttproduksjon  
   for søknadsomgangen august 2016 
 Enhet Endelig sats 
Ammeku Per foretak ved 40 eller flere ammekyr 121 280,- 

Per ku ved 6 eller flere og færre enn 40 
ammekyr 

3 032,- 

Kilde: Landbruksdirektoratet. 
 
 
 
Beitetilskudd 
Hensikten med tilskuddet er å utnytte utmarksarealene bedre og stimulere til bedret 
dyrevelferd. Tilskudd til dyr på beite er delt opp i et generelt beitetilskudd og et tilskudd for 
utmarksbeite. Det første tilskuddet gis uavhengig av om dyra går på innmark eller utmark, og 
det gis dersom dyrene er på beite i minimum 16 uker i sonene 1 til 4 og minimum 12 uker i 
sonene 5 til 7. Utmarksbeitetilskudd gis i tillegg dersom dyrene var i minst fem uker på 
utmarksbeite. Hvis man for eksempel har dyra på utmarksbeite i 12 uker i Troms, er en 
kvalifisert for både utmarksbeitetilskudd og generelt beitetilskudd, og det samme er man 
dersom man har dyrene minimum fem uker i utmarka og minimum sju uker på innmarksbeite. 

Satsen for beitetilskudd er kr. 428,- for kyr, storfe og hest og kr. 57,- for småfe per dyr. 
Utmarksbeitetilskuddet er på kr. 428,- per ku, storfe og hest og kr. 150,- per småfe.  
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Tabell 4.6 Endelige satser for beitetilskudd for søknadsomgangen    
   august 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kilde: Landbruksdirektoratet. 
 
Tabell 4.7 visualiserer effekten av virkemidlene vi har sett på i forhold til å opprettholde 
samlet arealbruk og utjevning av struktur. Grønn farge viser positiv effekt, gul farge indikerer 
ingen, eller svak betydning, og rød for motsatt effekt. Her har vi forutsatt at de ulike 
virkemidlene  er innenfor samme geografiske sone. Distriktstilskuddene har for eksempel en 
klar distriktsprofil, og dermed bidrar de til å opprettholde produksjon og arealbruk i Nord-
Norge som har vanskeligere naturgitte forhold enn Trøndelag og Østlandet. 

AK-tilskuddene har som klar effekt at de bidrar til å opprettholde samlet arealbruk, men de 
har ingen utjevnende effekt mellom små og store bruk, siden det er samme sats på alt areal og 
uten tak for hvor mye som det gis støtte til. Totalt sett har disse tilskuddene en positiv effekt i 
forhold til vårt formål, å foreslå tiltak som gir inntektsutvikling for små og mellomstore bruk, 
og sikre at arealet i Troms holdes i hevd.  

Husdyrtilskuddene bidrar til at det lønner seg å holde husdyr, noe som bidrar positivt til 
grovfôrdyrking og beite. Disse har også en utjevnende effekt mellom små og store bruk. 

Distriktstilskuddene har ingen direkte effekt innenfor sonene sine i forhold til arealbruk, og 
siden utbetalingen følger størrelsen på produksjonen, er det de største som henter mest av 
disse budsjettmidlene. På total vurdering har distriktstilskudd melk fått rød farge, mens 
distriktstilskudd kjøtt har fått grønn under tvil. Dette fordi det er underdekning på storfekjøtt, 
og det kan derfor være positivt å stimulere alle produsentene til å øke produksjonen av kjøtt 
gjennom oppfôring av kalver. For melk har neppe distriktstilskuddet noe vesentlig bidrag til å 
stimulere til økt produksjon. Som nevnt i et tidligere kapittel er kvoteoppfyllingsgraden lav i 
Troms, og det antas at en viktig grunn til dette er at driftsbygningene ikke tillater økt antall 
dyr.  
Driftstilskuddet på melk er helt flatt, og gir dermed de små og mellomstore gårdsbrukene et 
viktig tilskudd til den samlede inntekten sin. Jo flere små og mellomstore gårdsbruk som 
opprettholdes, dess mer av arealet i Troms vil holdes i hevd. Driftstilskuddet har en svak 
geografisk differensiering, som med fordel kunne vært større. Driftstilskuddet til ammeku er 
under tvil markert som gult. Dette tilskuddet gis per dyr opp til 40 ammekyr, og deretter er 
tilskuddet flatt. Den totale effekten er, som for driftstilskudd for melk, positivt, da det gir en 
god virkning på inntekten til de små og mellomstore brukene, og ikke uforholdsmessig mye 

Utmarksbeitetilskudd   
Dyreslag   
Kyr, storfe og hest 428,-  
Sau, lam, geit og kje 150,-  
Beitetilskudd   
Dyreslag   
Sau, lam, kje og alpakka 57,-  
Kyr, storfe, hjort, hest og lama 428,-  
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til de store. Beitetilskuddet betyr totalt sett lite for inntekten både til de små, mellomstore og 
store, men har positiv virkning i forhold til bruk av utmark og innmarksbeite.  

 
Tabell 4.7 Effekt av produksjonstilskudd på samlet arealbruk og struktur 
 Opprettholde 

samlet arealbruk 
Strukturut-

jevnende effekt 
Total vurdering 

Kulturlandskapstilskudd    
Arealtilskudd grovfôr    
Husdyrtilskudd    
Distriktstilskudd, kjøtt    
Distriktstilskudd, melk      
Driftstilskudd, melk    
Driftstilskudd, ammeku    
Beitetilskudd    

 

4.2 Effekt av inntekt og tilskudd for melkeprodusenter 

I det følgende skal vi benytte data fra Hansen (2017) , Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 
2015, for å se på hvordan tilskuddene virker på små og store produsenter i Nord-Norge. I 
Hansens rapport er det vist til tallstørrelser for melkebruk i ulike arealkategorier. Her er det 
valgt å ta utgangspunkt i den nest minste gruppen, de som har mellom 200 og 300 dekar 
grovfôr, og de som har mer enn 500 dekar grovfôr. I disse gruppene er det henholdsvis 11 og 
16 gårdsbruk. Siden gruppen kommer fra hele Nord-Norge, er det viktig å være klar over at de 
ligger i ulike tilskuddssoner, og forskjellene mellom dem kan til en viss grad skyldes at de 
ikke er jevnt fordelt. Like fullt mener vi at noen av forskjellene er såpass store at de avdekker 
god grunn til å ta fordelingen av virkemidler opp til diskusjon.  

Gruppen av bruk som har mellom 200 og 300 dekar grovfôr, har i gjennomsnitt 17,9 
årskyr, de leverer 129 tonn melk i gjennomsnitt i 2015, noe som gir en avdrått på 7207 liter 
per ku. De har et gjennomsnittlig jordbruksareal på 251 dekar, hvorav 81 dekar er leid. De 
høster i gjennomsnitt 346 fôrenheter per dekar. Gruppen av bruk som har mer enn 500 dekar 
grovfôr har i gjennomsnitt 35,9 årskyr, de leverer 249,2 tonn melk, noe som gir en avdrått på 
6941 liter per ku. Gjennomsnittlig grovfôrareal er på 680 dekar, hvorav 389 dekar er leid. 
Denne gruppen høster 289 fôrenheter per dekar.  
Det tas her utelukkende utgangspunkt i inntektene til de to gruppene, og det er valgt å ikke ta 
med mindre inntekter som ikke er relatert til melke- og kjøttproduksjonen fra storfe. Av 
produksjonsinntekter er salg av kumelk, livdyr, kuslakt og annet storfeslakt tatt med. Når det 
gjelder tilskudd, er det valgt å ta med kulturlandskapstilskudd, arealtilskudd grovfôr, tilskudd 
til husdyr, driftstilskudd kumelk, distriktstilskudd storfe (altså både melk og kjøtt fra storfe) 
og  beitetilskudd. Avløsertilskudd er eksempelvis ikke tatt med. 
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Inntektene fordeler seg da slik vi ser i figur 4.1. Vi ser at inntektene til de med mer enn 500 
dekar er omtrent akkurat dobbelt så høye som de er for gruppen med mellom 200 og 299 
dekar, henholdsvis  2,8 og 1,4 millioner kroner.  

 
Figur 4.1 Salgsinntekter og tilskudd for melkeprodusenter med 200–299 dekar og mer 
   enn 500 dekar i Nord-Norge. 

 
Kilde: Utregninger basert på Hansen 2017. 

 
Det framgår ikke klart av figuren hvor høy andel som stammer fra salgsinntekter og hvor høy 
andel som stammer fra tilskudd, men andelen fra tilskudd og salg er omtrent den samme for 
de to gruppene. De største har en inntektsandel fra tilskudd på 34,6 prosent, mens de minste 
har en tilskuddsandel er på 35,4 prosent. Totalt sett er det dermed ingen strukturutjevnende 
effekt når vi ser på den samlede virkningen av tilskuddene.  

Ser vi nærmere på de ulike andelene som stammer fra de ulike inntektskildene, viser det 
seg altså at salgsinntektenes andel totalt sett er omtrent lik for de to gruppene. De små har en 
noe lavere andel av inntekten sin fra salg av kumelk, og en noe høyere andel av inntekten fra 
salg av annet storfeslakt.  

Når det gjelder fordelingen av de ulike tilskuddene mellom de to gruppene, ser vi at de 
store henter en noe høyere andel av inntektene fra arealtilskudd enn de små, henholdsvis 28,1 
og 21,1 prosent hvis vi slår sammen kulturlandskapstilskuddet og arealtilskudd grovfôr. 
Andelen som stammer fra distriktstilskudd melk og storfekjøtt utgjør 28,4 prosent av de 
minstes inntekt mot 36,5 prosent av de størstes inntekt. Det tilskuddet som i størst grad virker 
utjevnende er driftstilskudd kumelk, som har samme sats uavhengig av størrelse. Dette utgjør 
27,5 prosent av de minste produsentenes inntekt, mot 14,4 prosent av de størstes. 
Husdyrtilskuddet har også en svakt utjevnende effekt. Dette utgjør henholdsvis 18,3 og 16,5 
prosent av de minste og de største produsentene.  
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Figur 4.2 Andel av ulike tilskudd for melkeprodusenter med 200–299 dekar og  
   mer enn 500 dekar i Nord-Norge. 

 
Kilde: Utregninger basert på Hansen 2017. 
 

4.3 Endring av tilskuddsordninger  

For å styrke inntjeningsevnen til små og middels store bruk vil det være viktig å rette inn 
virkemidlene slik at de utjevner den strukturdrivende effekten av at de som produserer større 
volum henter vesentlig mer av inntekten både ved salg av melk og kjøtt og ved utbetaling av 
distriktstilskudd for melk og kjøtt. Effekten av markedsinntektene og distriktstilskuddene er 
så sterk, at det er vanskelig å endre forholdet i vesentlig grad uten å gjøre store endringer i 
forholdet mellom virkemidlene.  

En vesentlig økning i driftstilskuddene vil kunne gi et betydelig bidrag til bedring av 
økonomien for de små og mellomstore brukene, og det vil kunne gi den nødvendige troen på 
at disse brukene kan være en del av det framtidige jordbruket i Troms. Den sterkeste 
distriktspolitiske differensieringen ligger i distriktstilskuddene, men siden tilskuddet er 
proporsjonalt med produksjonen, så er nettopp vanskeligheten med det å være 
distriktsjordbruk en medvirkende faktor til at tilskuddet ikke lar seg hente ut i den grad mange 
helt sikkert skulle ønske. Derfor bør distriktsdifferensieringen økes også for driftstilskuddet, 
som i større grad virker positivt for små og middels store bruk.21  

  

                                                 
21 Den vanskelige topografien og naturgitte forholdene er erkjent, og det har vært drøftet muligheter for å innføre 
driftsvansketilskudd. Det er imidlertid knyttet mye diskusjon til bratthet, avstander osv. Man har ikke funnet 
noen gode kriterier for et slikt tilskudd som man har kunnet enes om. Tilskuddssystemet totalt sett er komplisert, 
og den enkleste løsningen som i størst grad vil komme de minst brukene til nytte er derfor å øke driftstilskuddet.  
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4.4 Dreneringstilskudd 

Drenering har vært en forsømt aktivitet over hele landet i mange år. Dreneringsaktiviteten 
gikk drastisk ned etter at tilskuddet til drenering ble fjernet på 1990-tallet. Gamle rør trenger 
imidlertid vedlikehold, og behovet for godt drenert jord har ikke blitt mindre etter hvert som 
størrelsen på landbruksmaskinene har blitt større og tyngre og klimaendringene har ført til 
våtere somre og mildere vintre.  

I kapittel 2 framgikk det at mye av den dyrkede jorden i fylket er leid areal, og informanter 
som deltok i gruppeintervjuene oppga at grøfting av jord som ikke var deres egen, og som de i 
tillegg hadde kortsiktige kontrakter på, ikke ville bli utført. Det er imidlertid grunn til å være 
bekymret for dreneringssituasjonen på de arealene gårdbrukerne eier selv også.  

I 2010 ble 8,1 prosent av jordbruksarealet i Norge oppgitt å være dårlig drenert, og i Troms 
var andelen dårlig drenert jordbruksareal 9,9 prosent. Det første året med dreneringstilskudd 
var det avsatt kr. 1 900 000,- til drenering. Tilskuddet er på kr. 1000 per dekar. Med andre ord 
var det satt av tilskudd til å drenere 1900 dekar. I Troms ble det utbetalt midler for drenering 
av 26 dekar det første året. Beløpet som var satt av til tilskudd til drenering ble deretter nær 
halvert. I de påfølgende årene har flere drenert, men tilskuddene har ikke i noen av årene blitt 
brukt opp. I 2014 ble nesten alt brukt opp, men i de to påfølgende årene har 
dreneringsaktiviteten igjen gått tilbake.  

Dreneringstilskuddet utgjør kr. 1000,- per dekar ved systematisk grøfting. Dette er et for 
lavt beløp i forhold til kostnadene med graving, rør og dekkmateriale som kan komme opp i 
4000–6000 kroner, og i tillegg kommer kostnader til legging av rør og diverse transport på 
3000–4000 (Fylkesmannens landbruksavdeling i Nord-Trøndelag 2012). Behovet for 
drenering har ikke blitt mindre etter at tilskuddsordningen ble etablert i 2013, men tilskuddet 
er rett og slett for lavt til å utgjøre et tilstrekkelig insitament. Tilskuddet bør derfor dobles til 
2000 kroner per dekar.  

 
Figur 4.3 Beløp avsatt til drenering i Troms, samt utbetalt støtte for eid og leid areal som 
   er blitt drenert i perioden 2013–2016  
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5  Tiltak som kan snu utviklingen 

I dette siste kapittelet vil det bli pekt på noen konkrete forslag til hva som kan gjøres for å snu 
utviklingen i jordbruket i Troms. 

5.1 Opprydding i leieforhold 

I forbindelse med gruppeintervjuene, som ble gjennomført under utarbeidelsen av rapporten, 
kom det klart frem at praktiseringen av drivepliktsbestemmelsene i Troms ikke er i tråd med 
gjeldende regelverk. Lovverket rundt driveplikten blir alt for dårlig fulgt opp av kommunene. 
Jordlovens bestemmelser om driveplikt stiller krav om at kontraktene mellom utleier og 
leietaker skal være skriftlige, at de skal ha minst ti års varighet, og at de skal føre til 
driftsmessig gode løsninger. Like fullt gikk det frem av intervjuene at dette ikke er vanlig 
praksis. Gårdbrukerne beskrev en situasjon der de må være på tilbudssiden med hensyn til når 
graset skal slås, om hvorvidt det kan gjødsles og pløyes, og avtalene er muntlige og har ofte 
ikke lengre perspektiv enn for inneværende år. Det hersket stor usikkerhet både blant 
gårdbrukerne og representanter for kommunene om hvordan lovverket rundt driveplikten skal 
forstås, og hvem som har ansvaret for at driveplikten overholdes.  

Det er sannsynligvis for stor nærhet mellom både de som eier, de som kan være 
interesserte i å leie og de som arbeider på landbrukskontorene. Og det er sannsynligvis også 
slik at kommunene ikke har tilstrekkelig bemanning på landbrukskontorene til å kunne rekke 
over denne delen av oppgavene de er satt til å forvalte. 

For å innføre en ny praksis bør det igangsettes et flerårig prosjekt hos Fylkesmannen i 
Troms. Her bør det drives informasjonsarbeid ut til jordeierne om hva som er kravene til 
avtaler og hva som er konsekvensene av å ikke inngå skriftlige avtaler. Fylkesmannen bør 
også følge opp at det gis pålegg om utleie når det er nødvendig. Kommunene må utarbeide 
rutiner for å kontrollere at avtalene er gyldige, det vil si skriftlige, av korrekt varighet og at de 
ikke er i veien for god drift av jorda.  

I tillegg bør det kartlegges om det er jordbruksareal som ikke er i drift, og eiere bør 
kontaktes etter gjeldende lovverk og få beskjed om at kommunen vil leie ut jorda på deres 
vegne hvis ikke driveplikten overholdes.  

5.2   Kommunalt engasjement 

Gruppeintervjuene viste også at kommunenes holdning til næringen har stor betydning for 
hvordan gårdbrukerne selv ser på fremtiden til næringen i sin kommune. Dersom kommunen 
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viser interesse for og verdsetter jordbruket, vil det ha en smittende effekt på gårdbrukernes 
syn på arbeidet sitt. Dersom kommunen er villig til å satse på landbruket, vil dette også føre 
til at gårdbrukerne er villige til å gjøre det samme.  

Kommunal satsing på jordbruket kan gjøres på mange måter. Noen kommuner har gitt 
støtte til oppkjøp av melkekvoter. I Troms er det sannsynligvis ikke kostnaden ved å kjøpe 
melkekvote som er det største problemet, all den tid prisen er lav og kvoteoppfyllingsgraden 
er lav.  

Tiltak som kan gjøres av kommunen er for eksempel å gi støtte til nydyrking. Eksempelet 
fra Kvæfjord viser at kommunen både gir støtte til dette formålet, og at kommunen selv går 
inn i større prosjekter der konsekvensutredninger er påkrevd. Det gis kr. 2000,- i støtte per 
dekar som nyryddes, begrenset oppad til kr. 60 000,- per søker.  

Et annet tiltak, som ble nevnt som et problem, spesielt i forbindelse med bruk av utmarka, 
er at kostnadene ved å sette opp og vedlikeholde gjerder er høye, blant annet fordi det blir 
færre og færre gårdbrukere igjen til å utføre arbeidet. Kommunen kan prioritere å gi tilskudd 
til investeringer i beitefelt innenfor spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Dette kan være 
samlekveer og så videre, men også sperregjerder. Her har kommunen mulighet til å prioritere 
bruken av midlene sammen med beitelagene.  

5.3 Investeringspakke 

Gårdbrukerne i Troms har et etterslep med hensyn til å investere i nye driftsbygninger 
sammenlignet med resten av landet. Mange gårdsbruk har et svakt pantegrunnlag og det er 
lave eiendomspriser. Byggekostnadene i fylket er høye, og det er dyrt å bygge for små enn for 
større besetninger. Behovet for investeringsmidler er større enn rammen som er avsatt for 
formålet. For å bevare og styrke fremtidstroen i jordbruket i Troms, må 
investeringsvirkemidler være tilgjengelig slik at gårdsbrukerne kan gjøre de riktige 
disposisjonene for at neste generasjon kan overta gårdsbrukene.  

Rammene for investeringsmidler har blitt brukt opp hvert år de siste årene. Innovasjon 
Norge i Troms har satt et tak på innvilget støtte på kr. 2 000 000,-. Av hensyn til 
lønnsomheten i investeringene bør taket for maksimal støtte heves til minst 3 000 000,-, eller 
helst fjernes, slik det er gjort i Finnmark. Dette er det åpning for i regelverket i dag. Skal 
arealene og produksjonen i Troms videreføres på dagens nivå, så må de små og mellomstore 
brukene fornyes og være med videre.  

I Troms vil en økning i tilskuddssatsen innebære at med dagens ramme vil færre får støtte, 
siden rammen er lavere enn etterspørselen. Med økt støtte vil også flere søke. Skal utviklingen 
i Troms snu, må rammene til Innovasjon Norge økes vesentlig.  

I tillegg bør det vurderes å lage et skille mellom små og mellomstore bruk på den ene siden 
og større bruk på den andre siden. Dette fordi investeringskostnadene er relativt sett dyrere for 
mindre produsenter enn for større bruk i forhold til inntjeningsevnen. Dersom man for 
eksempel innfører en trapp, der de som bygger for færre enn 30 årskyr (i melkeproduksjonen) 
får en tilskuddssats på 50 prosent, mens de som bygger for 30 dyr eller flere beholder dagens 
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prosentsats, på 33 prosent, så vil det til en viss grad motvirke at det er dyrere per dyr å bygge 
for små besetninger enn for større. Tilsvarende trapp kan lages for både sau og geit. Skal dette 
forslaget la seg gjennomføre må de nasjonale retningslinjene endres.  
 
Tabell 5.1 Forslag til endret praksis for tildeling av støtte 
Antall årskyr Tilskuddsprosent Tilskuddstak Prosjekt på 8 

millioner 
Prosjekt på 5 

millioner 
< 30 årskyr 50 % 3 000 000 3 000 000 i 

tilskudd 
2 500 000 i 

tilskudd 
30 > årskyr 33 % 3 000 000 2 640 000 i 

tilskudd 
1 650 000 i 

tilskudd 
 
 

En innføring av en slik trapp vil ha to følger. Den første er at flere vil motiveres til å søke, da 
lønnsomheten i investeringen vil bli bedre. Den andre følgen er at med mindre rammen økes, 
så vil færre kunne innvilges støtte. Denne typen endringer er dermed viktig for å stimulere til 
økt fornying av driftsapparatet, men fordrer også at det bevilges vesentlig mer penger til IBU-
ordningen.  

5.4 Virkemidler 

Jordbruksoppgjørene det siste tiåret har hatt en innretning som har medført at en forholdsvis 
stor andel av inntektsutviklingen i jordbruket har kommet fra økning i målprisene. Dette har 
medført at de store produsentene har hatt bedre muligheter til en god inntektsutvikling enn de 
mindre. Dersom man skal sikre inntektsutviklingen til de mindre produsentene er man nødt til 
å rette inn budsjettmidlene mot flate strukturutjevnende virkemidler. Samtidig er Norge et 
land med store forskjeller i naturgitte forhold, for eksempel lengden på vekstsesongen. Derfor 
må differensieringen mellom ulike deler av landet også ivaretas. 

I denne rapporten er det tatt til orde for å styrke driftstilskuddene vesentlig, da dette 
tilskuddet viser seg å være godt egnet til å utjevne forskjeller mellom små og større bruk. 
Samtidig er det liten differensiering av dette tilskuddet mellom ulike deler av landet. Dersom 
tilskuddet økes, bør det ses på muligheten for å legge bedre til rette for at hensyn til at distrikt 
ivaretas bedre i tilskuddet.  

Dreneringstilskuddet bør i større grad enn i dag dekke de reelle kostnadene ved å grøfte. 
Dette er spesielt viktig siden andelen leiejord øker år for år.     
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