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Naturviterne er opptatt av bærekraft. 
Begrepet har tre pilarer som alle må 
være til stede før man kan si at noe er 
bærekraftig; biologisk bærekraft – det 
biologiske mangfoldet må bevares, sosial 
bærekraft – folk må ha en familie- og 
samfunnsstruktur, et sted å bo, en jobb 
å gå til, og ikke minst må vi ha økonomisk 
bærekraft – vi må tjene penger, i dag, i 
morgen og langt inn i framtiden.

veldig ofte blir de økonomiske og sosiale 
delene av bærekraftbegrepet glemt. De 
er likevel noen av de viktigste elementer 
for å få biologisk bærekraft over tid. 
Hvis ikke den fattige bonden i tropene 
har penger til helse, mat og skolegang, 
vil han hogge fredet skog, brenne den 
ned til beitemark og tjuvjakte sjeldne dyr 
for penger. Den som sulter eller ikke kan 
betale regningene sine bryr seg fint lite 
om vern. Sånn er det i Norge også.

verdiskapning er viktig for å utvikle og 
bevare vår økonomi og velferd. Natur- 
viterne vil påvirke den økonomiske 

tenkningen i retning av bærekraftig  
utnytting, kretsløpstankegang og nye  
anvendelser av vår kunnskap. Det er g 
reit å tjene penger på natur. Det er  
også ønskelig. en utnyttelse av natur og 
det biologiske mangfoldet til nærings-
virksomhet er bra. Hvis man har natur, 
naturprodukter eller stoffer fra naturen 
som kjerne i sin forretningsvirksomhet, 
vil man se det som helt nødvendig å 
bevare det som er grunnlaget for over-
skuddet i bedriften. Næringer basert på 
bærekraftig ressursutnyttelse, krets- 
løpstankegang og fornybar energi vil bli 
langt mer viktige i årene som kommer. 
Dette er knapphetsgoder vi må forvalte 
med større kompetanse i framtiden.

Langsiktig finansiering av gamle og nye 
næringer basert på naturressurser og 
bioteknologi er en utfordring. Det er i hele 
spennet mellom tradisjonelle bransjer som 
treforedling til nye næringer innen bio- 
prospektering og medisiner. Kapitalkreftene 
har lagt stor vekt på kortsiktige gevinster. 
Naturviterne mener det ligger store 

muligheter til gode avkastninger på  
kapitalen over mange år om man inves- 
terer langsiktig i næringer basert på 
ressurser fra naturen.

i dette notatet vil vi behandle verdiskapnig 
basert på natur eller produkter fra 
naturen.  Naturviternes medlemmers 
kompetanse bør spille en stor rolle i 
utnyttelsen av natur hvis den skal være 
bærekraftig. vi forstår kretsløpene og 
sammenhengene i naturen bedre enn 
noen andre. Derfor bør vår kompetanse 
være avgjørende når ulike nærings- 
interesser vil tjene penger på norske 
naturressurser.

 

Bærekraftig kompetanse

Verdiskaping
I hendene har du Naturviterne 
sitt politikknotat om 
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I notatet kan du lese om: 
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skogbruk, biomarin industri  
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Verdiskaping
 
verdiskaping er et begrep med ulike definisjoner. i dette notatet forstås verdiskaping 
som nettoproduksjon av økonomiske goder:

mengden av økonomiske goder skapt minus det som er brukt opp i produksjonen1 .

Naturviterne er positive til vekst. For oss som fagforening vil hensynet til arbeids- 
plasser veie tungt, om ikke alltid tyngst. Derfor snakker Naturviterne om bærekraftig 
vekst. vi har et ønske om at en betydelig større del av veksten kommer innenfor 
de grønne næringene. vi snakker om en grønn økonomi. verdiskapning i en grønn 
økonomi vil ”skape en økonomisk vekst og overskudd på måter som ikke lenger [] 
uthuler ressursgrunnlaget og felles miljøgoder2”. en grønn økonomi er i følge UNePs 
definisjon en økonomi som ”sikrer velstand og økonomisk utjevning globalt, samtidig 
som den i vesentlig grad reduserer miljørelaterte risikoer og ressursknapphet3”.

Innovasjon
innovasjon kan forstås som et nytt produkt, en ny tjeneste, ny produksjonsprosess, 
ny anvendelse eller ny organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i 
bruk. innovasjon bygger på ny kunnskap eller nye kombinasjoner av kjent kunnskap. 
Kunnskap og læring utgjør således kjernen i innovasjonsprosesser. Kunnskapen 
bygger på ulike kilder, og bygges på ulike måter. Kunnskapen bearbeides og settes 
sammen på nye måter før noe nytt introduseres. Ny kunnskap kan genereres fra 
praktisk erfaring, systematisk forskning og utvikling eller en kombinasjon av de 
to. innovasjon skjer ofte i et samspill mellom ulike aktører der både samarbeid og 
konkurranse kan virke stimulerende. innovasjon foregår også ofte i skjæringsfeltet 
mellom bransjer eller mellom fagområder.

verdiskaping og innovasjon henger tett sammen. Naturviterne er opptatt av at 
forholdene blir lagt til rette for innovasjon for etablerere, men det er viktig å være 
bevisst at det meste av innovasjonen skjer i eksisterende bedrifter. Det er derfor 
viktig at virkemiddelapparatet er tilpasset innovasjon generelt. 

RammevIlkåR
innovasjon handler om å gjøre noe nytt og er dermed preget av usikkerhet og risiko. 
Forutsigbare rammebetingelser kan redusere næringslivets kostnader knyttet til 
usikkerhet. Det er lettere å utarbeide planer, spesielt for langsiktige investeringer, 
når bedriftenes rammebetingelser er stabile. 

et hovedproblem for nyetablerere er tilgang på kapital i en tidlig fase. Det offentlige 
virkemiddelapparatet bistår bedrifter i utviklingsfasen med ulike risikoavlastende 
virkemidler. Det finnes også generelle tilskuddsordninger, som stipend til nyetablerere 
og tilskudd til for eksempel investering, opplæring og konsulentbistand. offentlige 
tiltak i kapitalmarkedet har som formål å bidra til å gjennomføre prosjekter som er 
samfunnsøkonomisk lønnsomme, men som ikke ville bli finansiert i det private markedet. 

 NatuRVIteRNe meNeR
•	 Myndighetene	må	sikre	stabilde	og	forutsigbare	rammer	for	 
  innovasjon i etablerte selskap og grünerbedrifter
•		Universitetene	må	legge	større	vekt	på	innovasjon	og	ny	bruk	 
  av etablert kunnskap i undervisningen

Innovasjon noRge 
Det finnes en rekke ulike støtteordninger for etablerere. mange av disse administreres 
av innovasjon Norge (iN). ved opprettelsen ble iN gitt følgende formål: iN skal fremme 
bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet og utløse ulike 
distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, 
internasjonalisering og profilering.
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1  http://folk.uio.no/hbojer/verdi.pdf 
2  Pöyry 2011: Grønn økonomi i Norge. 
 Hva er det og hvordan få det til? 
3  UNEP (2011): Towards a Green Economy. 
 Pathways to Sustainable Development and  
   Poverty Eradication. A Synthesis for Policy  
 Makers

verdiskaping er næringslivets 

viktigste oppgave, og norske 

bedrifter har g jennom sin verdi- 

skaping et betydelig samfunns- 

ansvar. kilde: st.meld nr. 7 

(2008-2009). et nyskapende og 

bærekraftig norge.

Inovasjonsbørs er en møteplass 

mellom investorer og gründere 

som vil g jøre tilgangen på kapital 

og finansiell kompetanse enklere 

for etablerere.
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Selskapet tilbyr tjenester innenfor finansiering, kompetanse, profilering, nettverk 
og rådgivning. . Av sakene som ble behandlet i 2008, var 80 prosent til bedrifter 
med under fem ansatte. Dette viser at selskapets virkemiddelportefølje i stor 
grad retter seg mot små og mellomstore bedrifter. virkemidlene iN forvalter skal, 
som en del av en aktiv næringspolitikk, stimulere bedriftene til økt verdiskaping 
gjennom utvikling og innovasjon. virkemidlene skal bidra til å utløse bedrifts- og 
samfunnsøkonomiske prosjekter som ellers ikke ville blitt iverksatt. med en så om-
fattende portefølje av virkemidler er dette en krevende oppgave som fordrer stor 
kompetanse og systematisk oppfølging og evaluering. 

Riksrevisjonen la i 2008 fram Dok. nr. 3:4 (2008- 2009) Riksrevisjonens undersøkelse 
av iN som statlig næringsutviklingsaktør. Her ble det stilt spørsmål  om iN i større 
grad burde støtte mer risikoutsatte prosjekter. Det ble vist til at det i saksbehand- 
lingen ble lagt større vekt på bedriftsøkonomisk lønnsomhet, noe som kan gå på 
bekostning av realiseringen av nyetableringer. Dette er et spørsmål Naturviterne 
svarer ja på. Selvfølgelig må prosjektene ha en sannsynlig oppside, men vi mener at 
iN er en aktør som bør, og kan, tillate seg en høyere grad av risiko enn hva tilfellet 
er for ordinære finansieringsinstitusjoner.

 
 NatuRVIteRNe meNeR 
 •	 IN	må	sikre	egen	kompetanse	innen	naturbaserte	næringer
	 •	 IN	må	være	villig	til	å	ta	større	risiko

HvoRfoR eR Innovasjon en nødvendIgHet og Hva tRengs foR å legge tIl 
Rette foR Innovasjon?
innovasjon er en sentral kilde til verdiskaping og for utvikling av velferdssamfunnet. 
Økt verdiskaping oppnås først og fremst ved økt bruk av ressurser eller ved å bruke 
ressursene på en annerledes og bedre måte. Studier indikerer at kun en begrenset del 
av veksten kommer fra økt mengde av det som går inn i produksjonen4. Økt verdiskaping 
skjer først og fremst når mennesker bruker ressursene på nye og smartere måter.

HvIlke RammeR tRengs foR Innovasjon?
Gründere og bedrifter som er opptatte av innovasjon trenger mye av det samme som 
det øvrige næringsliv. Det kanskje aller viktigste ved en god næringspolitikk er at den 
er preget av langsiktighet. en forutsigbar økonomisk politikk blir dermed det viktigste 
kriteriet for å drive næring og for å tørre å satse på innovasjon. Stabil kronekurs og 
en stabil rente er viktige faktorer for innovasjon. Nyvinninger vil alltid ha et element 
av risiko og selv om man kan si at all næringsvirksomhet har et element av risiko er det 
nettopp graden av risiko som skiller innovative bedrifter fra etablerte tradisjonelle. 

en viktig rammebetingelse blir derfor tilgangen på risikovillig kapital. Her fyller innovasjon 
Norge en rolle, men det trengs flere ben å stå på. Fra politisk hold har det vært 
spilt inn forslag om en innovasjonsbørs. Naturviterne mener at dette er en spennende 
idé som kan være et supplement til allerede eksisterende virkemidler. Dette bør 
prøves ut.

mange nystartede bedrifter bruker mye tid på papirarbeid. Regjeringen gjør et arbeid 
for forenkling og nevner selv forenkling som en faktor som vil gjøre det lettere å 
drive næring. Naturviterne er helt enige i at dette er en utfordring og at arbeidet 
med ”et enklere Norge” må forbedres og intensiveres.

mange av skatteordningene som benyttes i oljebransjen bør være aktuelle for å 
overføre til andre næringer. Det er for eksempel naturlig å tenke seg at selskaper 
som driver med utvikling av fornybar energi bør ha minst like gode vilkår som olje- 
bransjen. oljeselskaper som driver med leting etter olje og gass kan få refundert 
78 prosent av utgiftene sine fra staten. Dette er en ordning som også bør komme 
fornybarbransjen til del, men også innenfor andre næringer ville det ha vært 
naturlig og sett på om dette er et virkemiddel som vil bidra til økt innovasjon. i 
tiltakspakken for fastlandsindustrien som kom i mai 2013 ble det lansert gunstige 

SKatteFuNN 

er en skattefradragsordning for 

skattepliktige foretak i norge. 

man kan få inntil 20 prosent 

skattefradag for forskning- 

og utviklingsprosjekter, altså 

der formålet er å fremskaffe 

ny kunnskap, informasjon eller 

erfaring som ig jen kan føre 

til nye eller bedre produkter, 

tjenester eller produksjons-

metoder. skattefunn har vist 

seg som et velegnet virkemiddel 

og naturviterne går inn for at 

skattefunn utvides.

Innovasjon norges virkemidler 

deles inn i seks hovedgrupper: 

finansiering, nettverk, kompetanse, 

rådgivning samt profilering og 

bygging av norges omdømme og 

norsk næringsliv i utlandet.
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avskrivingsregler for nyinvisteringer. Dette er et skritt i riktig retning. Det samme 
gjelder lavere selskapskatt og høyere avskrivingssats som ble lansert samtidig, 
men her er det enda mye å gå på før vi er på niva med for eksempel Sverige. en  
undersøkelse fra Thelma Consulting1. vi ser at Norge kan tape investeringer på  
20-25 milliarder bare i fornybarnæringen til Sverige grunnet ulike skattevilkår. 

 
 NatuRVIteRNe meNeR
	 •	 Fornybar	energi	og	andre	naturbaserte	næringer	skal	få	like	store			
  fradrag som oljebransjen.
	 •		 Det	bør	innføres	et	tilskudd	til	ansettelse	av	inovativ	kompetanse.
	 •		 Nivået	på	selskapsskatt	og	avskrivningssats	er	essensielt	for	 
	 	 bedrifter	i	etableringsfasen.	Dette	bør	derfor	være	virkemidler	 
  som brukes aktivt.

offentlIge anskaffelseRs Rolle I Innovasjonen
offentlige innkjøp av varer og tjenester utgjorde i 2009  over 16 prosent av BNP5. 
Utgangspunktet er at offentlige anskaffelser bør gjøres ut fra de ulike virksomheters 
behov, og i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. imidlertid kan, og bør, 
offentlige innkjøp innrettes slik at de i større grad enn hva tilfellet er i dag resulterer 
i innovative løsninger og på den måten bidra til økt verdiskaping i næringslivet, bedre 
tjenester til innbyggerne og innsparing for det offentlige. Det kan for eksempel være 
naturlig å tenke seg at etterspørselen etter tre kan økes ved å bevisst etterspørre 
tre som bygningsmateriale når nye offentlige bygg skal settes opp.

innovasjon prioriteres ikke i offentlige innkjøpsprosesser i dag. manglende fokus på 
innovasjon innebærer at vi gir fra oss en mulighet for utvikling av nye løsninger som 
igjen kan bidra til bedre og mer effektive tjenester, og i neste omgang gi industrien 
et konkurransefortrinn internasjonalt. en svensk undersøkelse viser at for hver 
krone offentlig sektor bruker på innovasjon i innkjøp, får de igjen 2,6 kroner i form 
av nye løsninger6. Det er for øvrig ingen hindringer i dagens regelverk for innkjøp 
som er til hinder for innovative innkjøp, men en rapport fra PwC7 viste at innovasjon 
er den faktoren offentlige innkjøpere vektlegger minst ved innkjøp.

 
 NatuRVIteRNe meNeR
	 •	 Innovasjon	må	prioriteres	i	offentlige	innkjøpsprosesser

klyngeR
Næringsklynger blir ofte sett på som en av faktorene bak suksess, både for innovasjon 
og økonomisk lønnsomhet. Naturviterne tror at alle næringene beskrevet i notatet 
vil ha nytte av klynger. i en så fragmentert næring som landbruket er klynger, eller 
nettverksprogram, svært viktig for suksess, kanskje først og fremst i forbindelse 
med merkevarebygging og næringsutvikling, men også med tanke på innovasjons-
prosesser og kobling opp mot forskningsmiljøer. 

Næringen preges på primærnivå av mange små aktører med naturlig nok en begrenset 
mulighet for å skape veldig mye innovasjon. Derfor har landbruket for en stor del 
gått sammen og dannet en rekke kompetansemiljøer. Som eksempel kan nevnes at 
store deler av FoU og kompetanseutvikling knyttet til avl er organisert i de bondeeide 
samvirkeforetakene Norsvin og Geno.

Det samme er gjeldende for reiselivet. en næring hvor kunnskapsfragmentering 
fremstår som en av de største utfordringene. innenfor marinbasert verdiskaping 
er det kanskje først og fremst i forskningsøyemed man vil tjene på klynger, men 
også her vil det være markedsføringsgevinster å hente ved klyngedannelser. De 
aller største strukturelle utfordringene ser vi i dag kanskje innenfor skogbruket og 
det er liten tvil om at næringen trenger et felles løft. Naturviterne mener at større 

4 Rosenberg, Nathan (2004). «Innovation and 
 Economic Growth»
5 Meld. St. 22 (2011-2012) Verktøy for vekst – om  
 Innovasjon Norge og SIVA SF.
6 Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøps 
 prosesser. Menon-publikasjon 17 -2013
7 PwC (2011b), Ledernes fokus på innkjøp i offentlige 
  virksomheter, PwC Sourcing survey 2011
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satsing på klyngedannelser kan hjelpe skognæringen med å skape miljøer som er 
egnet til å finne løsninger på utfordringene næringen møter. 

i dag gir virkemiddelapparatet støtte til ulike nettverksprogram. Det er viktig at 
disse støtteordningene holder frem også etter etableringsfasen slik at det blir en 
langsiktighet for deltagerne. Bare slik vil det være av interesse å delta i en klynge.

Landbruk 
Landbruk er en viktig næring for Norge, og er utvilsomt den enkeltnæringen som har 
hatt størst betydning for at landet vårt ser ut som det gjør. Fra tidenes morgen har 
jordbrukeren vært en innovatør. målet har hele tiden vært å få en større avling, til og 
begynne med som en del av kampen for tilværelsen, i dag som en del av kampen for å 
drive lønnsomt jordbruk og overleve i en stadig tøffere kamp mot store nasjonale og 
internasjonale aktører i alle ledd av verdikjeden. Skal man forstå innovasjon i landbruket 
må man se på hele verdikjeden og ikke bare det som skjer hos gårdbrukeren. innovasjon 
i landbruket må forstås som et samspill mellom flere ledd og ulike aktører. Produktivitets- 
utviklingen i jordbruket dreier seg blant annet om vesentlig økt ytelse per dyr, større 
avlinger per arealenhet, bedre utnyttelse av fôr, nye metoder for å behandle grovfôr, 
maskiner med større kapasitet, redusert arbeidsforbruk per produsert enhet. Dette er alle 
endringer som har hatt stor betydning både på bruk av arbeidskraft og innsatsfaktorer. 

Figur 1 forteller at antall bruk har blitt kraftig redusert siden 1969, samtidig har 
gjennomsnittlig jordbruksareal per bruk gått kraftig opp. Kanskje er større bruk 
en forutsetning for å skape den innovasjonen og den næringsutviklingen som trengs 
for å overleve i dagens marked?

en viktig aktør i norsk landbruk er iN da de disponerer en vesentlig del av virkemidlene 
for innovasjon og næringsutvikling . virkemidlene omfatter blant annet investerings- 
midler under Bygdeutviklingsordningen og verdiskapingsprogrammer. en evaluering 
utført av Bygdeforskning og NiLF viser f.eks. at Bygdeutviklingsmidlene har signifikant 
betydning for investeringene i næringen8.

Jordbruksarealet i drift i Norge har vært relativt konstant de siste 25 årene, men 
reduksjonen i ressursbruk har blitt betydelig redusert. Fra 1990-2009 ble arbeidsinn-
satsen redusert med 43 prosent,  eller fra 185 000 årsverk til 105 800 årsverk.

Humankapital regnes som avgjørende for innovasjon i litteraturen9, det er derfor 
gledelig og sannsynligvis helt nødvendig, at andelen høyt utdannede gårdbrukere 
går opp (se figur 2).

Skal denne ønskede utviklingen fortsette er det avgjørende at myndighetene viser 
at vi ønsker et norsk landbruk  gjennom å bevilge midler til norsk landbruk, både 
til FoU og til tiltak som gjør at vi har noen som ser seg tjent med å drive landbruk. 
Gårdbrukeren selv er gjerne den første som ser behovet for innovasjon, men er 
også i enden av innovasjonskjeden da det er han som skal nyttegjøre seg innovasjonen. 
Forskning og forskningsbasert innovasjon er et av de viktigste virkemidlene for å 
øke konkurransekraften og verdiskapingen i verdikjedene på landbruks- og mat- 
området. Økt kunnskap om alt fra grunnleggende agronomi til bruk av bioteknologi
i sortsutvikling og avlsarbeid vil danne grunnlag for en mer ressurseffektiv, 
bærekraftig og lønnsom matproduksjon. videre vil ny kunnskap om alternativ ut- 
nyttelse av biologisk materiale, som råstoff i industrielle produkter legge til rette 
for næringsutvikling og framtidig vekst i primærnæringen.

Utviklingen av hvor mange kilo korn man får ut av ett dekar viser tydelig hvordan 
nye produksjonsmetoder har bidratt til bedre inntjening:

Figur 3 (neste side) viser at mens man i 1959 hentet ut omlag 200 kg per dekar er 
tallet i dag rundt 400 kg for bygg og havre mens det for hvete sin del har steget til 
godt og vel 450 kg.  

Figur 1. Antall jordbruksbedrifter og
gjennomsnittlig jordbruksareal per bedrift. 
1969, 1979, 1989, 1999, 2010 og 2011
Kilde: SSB

Figur 2 Jordbruksbedrifter der bruker og/
eller ektefelle/samboer har landbruks- 
utdanning. 1959, 1969, 1979, 1989, 1999 og 
2010. Prosent. Kilde: SSB

Landbruket i Norge 2011

32

Jordbruk 

av 1990-tallet gikk andel brukere som var 
70 år eller eldre, vesentlig ned. Dette hang 
trolig sammen med økt avkorting av pro-
duksjonstilskudd i jordbruket for brukere i 
denne aldersgruppa. Avkorting av produk-
sjonstilskudd på grunn av høy alder ble 
innført for å oppmuntre til generasjons-
skifte. Fra og med 1999 gjaldt to satser for 
avkorting, en for brukere i alderen 67-69 
år og en annen og vesentlig høyere sats for 
brukere som var 70 år og eldre. Avkorting 
av produksjonstilskudd for eldre brukere 
ble avviklet i to omganger, i 2008 for 
brukere i alderen 67-69 år og i 2009 for 
brukere som var 70 år og eldre. I 2011 var 
gjennomsnittsalderen for brukerne 50 år, 
det samme som for årene 2008-2010.

Over tid har andel brukere og ektefeller/
samboere med landbruksutdanning økt. 
Økningen kan ses i sammenheng med 
endringen fra mindre til større jordbruks-
bedrifter der det kreves mer faglig kom-
petanse. Et annet forhold er den generelle 
samfunnsutviklingen der det gradvis har 
blitt vanligere med utdanning utover 
grunnskole. I 2010 hadde 48 prosent av 
jordbruksbedriftene bruker og/eller ekte-

felle/samboer med landbruksutdanning. 
44 prosent av brukerne hadde landbruks-
utdanning, mens andelen for ektefeller/
samboere var 10 prosent.

Figur 2.1.8. Jordbruksbedrifter, etter brukertype 
og kjønn for personlig bruker. 1959, 1969, 1979, 
1989, 1999, 2010 og 2011*. Prosent
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Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 2.1.9. Jordbruksbedrifter der bruker og/eller 
ektefelle/samboer har landbruksutdanning1. 
1959, 1969, 1979, 1989, 1999 og 2010. Prosent
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11959 og 1969: Jordbruksbedrifter der både bruker og ekte-
felle hadde landbruksutdanning, er telt to ganger.

Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Tekstboks 2.1.1. Jordbruksbedrifter 
– avgrensning 
I jordbruksstatistikken til og med 1998 var 
en jordbruksbedrift avgrenset til virksomhet 
innenfor en kommune. Fra og med 1999 er 
jordbruksbedriften uavhengig av kommune-
grenser. På 1950- og 1960-tallet hadde få 
jordbruksbedrifter virksomhet i flere kom-
muner. Senere har leie av tilleggsjord økt i 
omfang, og dette har medført at flere jord-
bruksbedrifter har virksomhet i mer enn en 
kommune. Omfanget av bedrifter med virk-
somhet i flere kommuner har vært undersøkt 
i de fullstendige tellingene i 1979 og 1989. 
I begge tellingene ga en sammenslåing av 
jordbruksbedrifter med samme personlige 
bruker en nedgang på om lag 1 000 jord-
bruksbedrifter.

8 Pettersen & al.2009 - Tilslørt, virksom og 
 treffsikker - evaluering av bygdeutviklings- 
 ordningen, Nylf_ rapport 2009 - 4 
9 Westnes 2008 - Temautredningen - kunnskap 
 og innovasjon, arbeidsnotat YRIS - 2008/019
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Med unntak for pelsdyrskinn er den nor-
ske produksjonen av jordbruksprodukter 
rettet mot det innenlandske markedet. 
Norske jordbruksprodukter er til vanlig 
ikke prismessig konkurransedyktige på 
verdensmarkedet, og den innenlandske 
produksjonen må tilpasses det norske 
markedet. 

Jordbruket har gjennomgått en omfat-
tende mekanisering og effektivisering i 
løpet av de siste 50 årene. I 1959 hadde 48 
prosent av jordbruksbedriftene hest, mens 
20 prosent hadde firehjulstraktor. I løpet 
av 1960- og 1970-tallet gikk hesten ut av 
bruk som trekkraft i jord- og skogbruket. 
I 2005 hadde 96 prosent av jordbruksbe-
driftene firehjulstraktor. I perioden 1959-
2010 er arbeidsinnsatsen i jordbruket 
redusert fra 594 millioner timeverk til 95 
millioner timeverk, mens samlet produk-
sjon av plante- og husdyrprodukter har økt 
med om lag 85 prosent.

2.1. Jordbruksbedrifter og brukere
•	Fra 1959 til 2011 er antall jordbruks-

bedrifter redusert med 77 prosent, fra 
198 000 til 45 500.

•	Gjennomsnittlig jordbruksareal per jord-
bruksbedrift har økt fra 50 dekar i 1959 
til 219 dekar i 2011.

•	I 2010 var 42 prosent av jordbruksa-
realet i drift leid, det vil si at arealet ble 
drevet av andre enn eieren.

•	I 2011 var 6 prosent av jordbruksbedrif-
tene godkjent for økologisk drift eller 
under omlegging til slik drift.

•	Jordbruksbedrifter drevet av personlig 
bruker dominerer jordbruket i Norge, 
men antall bedrifter organisert som 
ansvarlig selskap har økt de siste årene. 
Mange av disse driver samdrift i melke-
produksjon.

•	I 2011 var 14 prosent av de personlige 
brukerne kvinner.

Antall jordbruksbedrifter
Fra 1950-tallet og framover har antall 
jordbruksbedrifter avtatt sammenheng-
ende, med unntak for slutten av 1970-tal-
let da inntektene i jordbruket økte, og det 
var stor optimisme i næringa. Etterkrigs-
tida har vært preget av vekst i økonomien 
og liten arbeidsledighet. Arbeidskraften i 
jordbruket har gått til bedre betalt arbeid 
i andre næringer. Samtidig har framgang 
i plante- og husdyravl, mer og bedre 
handelsgjødsel og plantevernmidler mv. 
samt mekanisering og spesialisering på 
den enkelte jordbruksbedrift ført til en 
stor økning i produksjon per sysselsatt i 
jordbruket.

Avgangen av jordbruksbedrifter skjer blant 
de små bedriftene, målt etter jordbruks-
areal i drift. Mange av disse gir ikke arbeid 
på fulltid for en person, og inntekta kan 
heller ikke konkurrere med arbeidsinn-
tekta i andre næringer. Mekanisering av 
små bedrifter er dessuten kostbart, sett i 

Figur 2.1.1. Antall jordbruksbedrifter og 
gjennomsnittlig jordbruksareal per bedrift. 1959, 
1969, 1979, 1989, 1999, 2010 og 2011*
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Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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leIejoRd
Figur 4 viser at andelen leiejord har steget betraktelig siden 1959 (fra ca 12 
prosent til ca 42 prosent). Naturviterne mener at denne andelen bør ned. Slik det 
er i dag er eiendomsstrukturen til hinder for næringsutvikling og innovasjon. Jorda 
som gårdbrukeren leier blir, enkelt sagt, brukt til å skaffe inntekter nok til å holde 
det gående. Leiejord blir ikke brukt til utvikling. For å bøte på dette bør konsesjons- 
loven mykes opp da denne er et hinder for utvikling. en realitetsordning sier 
dessverre at tiden for de minste brukene er forbi og hvis vi skal få et moderne 
innovativt landbruk som klarer konkurransen trengs det større bruk. Bruk som selv 
eier jorda som skal drives og utvikles.

Naturviterne mener at et regelverk som gjør at vi får mindre leiejord vil føre til en 
profesjonalisering av bondeyrket. De som satser, og får til å være heltidsbønder 
i det nye effektive landbruket, vil ha mulighet til å følge og bidra til faglig utvikling 
tettere enn en deltidsbonde som tar fjøsstellet på kveldstid. 

 NatuRVIteRNe meNeR
	 •	 Regjerringen	må	sikre	rimeligere	finansiering	av	investeringer	
  i landbruket.
	 •		 Skattelegging	av	landbrukseiendommer	må	stimuleres	til	
	 	 aktivitet,	men	ikke	straffe	i	perioder	med	lavere	produksjon
	 •	 Myndighetene	må	legge	til	rette	for	norsk	landbruk,	blant	 
	 	 annet	økte	midler	til	FoU 
	 •	 Regelverket	må	utformes	slik	at	det	blir	lettere	å	få	kjøpe	jord

 

Innovasjon i reisebasert 
næringsliv 
Småskalaturisme blir en stadig viktigere inntektskilde for mange, både som tilleggs- 
næring og som hovedgeskjeft. Forutsigbarhet og politiske beslutninger som påvirker 
kronekurs, kostnadsutvikling og investeringsklima er avgjørende for reiselivsbedriftene. 
i tillegg må det tas hensyn til at mange av disse aktørene er små. Det betyr at det 
trengs noen overordnede markedsføringsvirksomheter.

Regjeringens ambisjon på området er forbilledlig ”Regjeringens ambisjoner om å utvikle 
en kunnskapsbasert reiselivsnæring som gir solide bidrag til norsk økonomi og verdi- 
skaping.” Dessverre blir ikke ambisjonene oppfylt. en av grunnene til dette er at den 
offentlige innsatsen overfor reiselivsnæringen er sterkt oppsplittet, med staten, regionale 
statlige organer, fylkeskommunene og kommunene som aktører. Dette fører ikke til 
effektiv ressursutnyttelse, og forsterker til dels også næringens strukturutfordringer.

Såkornfond og låneordninger brukes i liten grad i reiselivet. vi ser ingen grunn til at 
virkemidler som har vist seg å ha positiv effekt i andre sektorer ikke også vil ha en 
slik effekt anvendt på reiseliv.

Figur 3. Avling per dekar av hvete, bygg og havre. 1959-2010. Kilo. Kilde: SSB
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Avling av hagebruksvekster
Statistikken over avlingene i hagebruket 
er endret over tid. Det er derfor umulig å 
vise sammenlignbar statistikk for perioden 

1959-2011. Til og med 1989 omfattet av-
lingene av grønnsaker på friland, hagebær 
og frukt både småhager (kjøkkenhager) 
og profesjonell dyrking i jordbruksbedrif-
ter. En stor del av produksjonen foregikk 
tidligere i småhager. Dyrking av hage-
bruksvekster i småhager har avtatt mye de 
senere årene.

Til og med 1995 bygde avlingstallene på 
fylkesvise oppgaver gitt av fylkesgart-
nerne. Fra og med 1996 blir avlingsopplys-
ningene samlet inn direkte fra et utvalg av 
jordbruksbedrifter. Samtidig ble areal-
grensene for rapportering og omfanget av 
vekster justert. Omfanget av vekster har 
også senere blitt justert.

Avgang og tilgang av jordbruksareal
Det utarbeides årlig statistikk over omdis-
ponering av dyrka jord (jordbruksareal) 
og dyrkbar jord med hjemmel i jordloven 
og/eller plan- og bygningsloven. Det er 
beregnet at i perioden 1949-2011 er 1,1 
millioner dekar dyrka og dyrkbar jord om-
disponert til formål som hindrer framtidig 
jordbruksproduksjon. 57 prosent av area-
let var dyrka jord og 43 prosent dyrkbar 
jord. Arealet av dyrkbar jord er usikkert.

Figur 2.2.7. Avling per dekar av hvete, bygg og havre. 1959-2010. Kilo
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Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2.2.1. Avling av grønnsaker, hagebær og 
frukt1. 1996-2011*. Tonn

Grønnsaker Hagebær Frukt

1996 166 653 13 113 18 169

1997 157 659 9 757 16 069
1998 155 003 9 752 17 284

1999 167 788 11 544 12 431

2000 171 440 11 312 19 427

2001 172 492 11 471 13 726

2002 171 538 11 937 20 774

2003 173 435 11 982 14 974

2004 177 523 13 962 19 930

2005 176 106 12 726 13 517

2006 166 695 14 339 18 629

2007 176 534 12 374 13 474

2008 183 902 15 652 20 289

2009 186 826 17 176 13 511

20102 169 669 14 503 11 237

20112 163 894 9 871 9 994
1 Omfatter jordbruksbedrifter som oppfyller en eller flere av 
følgende betingelser: driver minst 1 dekar frukttrær, driver 
minst 1 dekar bær på friland, driver minst 1 dekar grønnsaker 
på friland inkludert urter, driver minst 300 kvadratmeter 
grønnsaker i veksthus inkludert urter.  
2 Omfatter ikke erter og bønner høstet til konservesindustrien.

Kilde: 1996-2004: Statens landbruksforvaltning. Fra og med 
2005: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 4 
Andel jordbruksareal i drift som er leid. 
1959,1969, 1979, 1989, 1999 og 2010.
Kilde: SSB
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jordbruksbedriftene jordbruksareal. Blant 
jordbruksbedrifter med leiejord leide vel 
halvparten mellom 1 og 49 prosent av 
jordbruksarealet. Dette er den typiske 
leieren av tilleggsjord fra en eller flere 
naboeiendommer. Jordbruksbedrifter der 
hele jordbruksarealet var leid, utgjorde 
12 prosent av jordbruksbedriftene med lei-
ejord. I 2010 var 42 prosent av jordbruks-
arealet i drift leid.

Driftsformer
Driftsformen til en jordbruksbedrift 
fastsettes ut fra andelen de ulike plante- 
og husdyrproduksjonene i bedriften 
utgjør av bedriftens totale produksjon. 
For å regnes som en spesialisert produk-
sjon, for eksempel planteproduksjon, må 
denne utgjøre mer enn to tredjedeler av 
bedriftens totale produksjon. For kom-
binerte produksjoner gjelder at hver av 
produksjonene må utgjøre mer enn en 
tredjedel, men mindre enn to tredjedeler 
av bedriftens totale produksjon. For 2011 
fordelte norske jordbruksbedrifter seg slik 
etter driftsform: 64 prosent husdyrhold, 
33 prosent planteproduksjon og 3 prosent 
husdyr- og planteproduksjon i kombina-
sjon. Av planteprodusentene hadde halv-
parten korn og oljevekster som driftsform. 
Dels som en følge av klimatiske og topo-
grafiske forhold, og dels som en følge av 
landbrukspolitikken, er det store regionale 

Figur 2.1.4. Andel jordbruksareal i drift som 
er leid. 1959,1969, 1979, 1989, 1999 og 2010. 
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Figur 2.1.5. Andel leid jordbruksareal, etter fylke. 
2010. Prosent

0 10 20 30 40 50 60 70
Aust-Agder

Troms Romsa
Vest-Agder

Telemark
Finnmark Finnmárku

Nordland
Vestfold

Møre og Romsdal
Buskerud
Hedmark

Hordaland
Østfold

Sør-Trøndelag
Akershus og Oslo
Sogn og Fjordane

Oppland
Rogaland

Nord-Trøndelag
Hele landet

Kilde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 2.1.6. Jordbruksbedrifter, etter driftsform 
og fylke. 2011*. Prosent
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mye av norsk reiseliv er basert på lokal entusiasme drevet frem av dyktige enkelt-
personer. Kunnskapen disse tilegner seg blir dessverre i alt for liten grad allmenn. 
mange av disse driver med reiseliv basert på aktiviteter og opplevelser i naturen. 
Kunnskapen om det naturbaserte reiselivet er mangelfull og kan hemme en bære- 
kraftig vekst. vandring, rafting, surfing, toppturer, fuglekikking, naturguiding,  jakt 
og fiske. Tilbudet av ulike naturaktiviteter og -opplevelser som du kan betale en 
bedrift for å bli med på øker. Det er imidlertid mange små- eller deltidsaktører i 
denne bransjen, og det finnes ikke noe eget register for disse tilbyderne. Dermed 
er det vanskelig å få statistikk på omfanget og betydningen av det naturbaserte 
reiselivet. Politikkutforming og rammevilkår for næringen hemmes nok også av 
kunnskapsmangelen. Naturviterne tror at en systematisering av kunnskap gjennom 
forskningsinstitutter ville ha bidratt til et mer kunnskapsbasert reiseliv og et bedre 
tilpasset virkemiddelapparat.

 
 NatuRVIteRNe meNeR
 •		 Tiltak	som	reises	mot	landskapspleie	må	være	basert	på	 
  kunnskap om hva som stimulerer til aktivitet
	 •		 Bedre	samordning	om	reiselivets	behov	for	landskapspleie	
  og landbrukes ordninger
	 •	 Det	må	opprettes	et	reiselivsbassert	forskningsinstitutt	som	
	 	 systematiserer	kunnskapen		og	har	verdiskaping	og	arbeids- 
  plasser i distriket som et satsningsområdet

Verdiskaping i  
biomarin industri  
 
oppdrettsnæringen er svært interessant se på av flere grunner. en av de viktigste 
grunnene er fremtidig potensial. en Sintef-rapport estimer verdiskapingen i 2050 
til 550 milliarder. 

De siste årene har oppdrettsnæringen opplevd svært høy lønnsomhet. Næringen har 
i den samme tidsperioden gjennomgått store strukturelle endringer. Fra mange små 
”familiefirmaer” er oppdrett nå preget av store enheter og konsentrert eierskap.

Regjeringen har vært bekymret for denne utviklingen og derfor lagt eierskaps-
begrensninger på matfiskkonsesjoner. Dette for å hindre oppkjøp og sammen-
slåinger av allerede store selskap. eFTAs kontrollorgan, eSA, slo sommeren 2012 
fast at eierskapsbegrensningene er i strid med eØS-regelverket. mye av årsaken 
til regjeringens bekymring er tuftet på en tanke om at store selskaper vil føre 
til mindre verdiskaping i distriktet enn hva tilfellet vil være for lokalt forankrede 
oppdrettsbedrifter.

Til tross for at Pöyry-rapporten hevder at eierskap er mer eller mindre uvesentlig 
deler Naturviterne regjeringens tanker og bekymringer. vi tror at for å skape verdier 
lokalt er det viktig at eierinteressene er lokalt forankret. Dette handler blant annet 
om lojalitet til et bygdesamfunn eller et distrikt. vi mener derfor det er riktig av 
regjeringen å legge til rette for at oppdrett ikke bare blir en næring bestående 
av større bedrifter. Samtidig så ser selvfølgelig Naturviterne også at dette er en 
næring preget av internasjonal konkurranse og at det er en utfordring å konkurrere 
for små bedrifter. Det er derfor svært viktig at regjeringen ser på tiltak som gjør 
det mulig for mindre bedrifter å konkurrere på like vilkår som de større. Dette 
gjelder både praktiske tiltak som å jobbe for å etablere nye markeder og økonomiske 
virkemidler. Små bedrifter har for eksempel dårligere mulighet for å drive FoU, men 
med skatteregler som gjør dette lønnsomt samt en generell satsing på forskning 
på feltet i universitets- og høyskolesektoren hvor resultatene vil være allment til-
gjengelige. Hvis den biomarine industrien skal være det vi skal leve av etter oljen er 

10  Avsnittet er delevis bygget på ”Eierskapsstruktur 
i  norsk havbruksnæring – betydning for lokal 
 verdiskaping og sysselsetting” Pöyry 2012.

10
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det viktig at næringen selv tar tak i de problemene som finnes og at myndighetene 
stiller strenge krav. Naturviterne vil ha en bærekraftig biomarin industri.

fRemtIdIg vekst
veksten kan komme på to hovedområder: For det første ved å utvikle allerede  
eksisterende kjerneomåde og for det andre ved å utvikle nye industrier, herunder 
for eksempel bioprospektering og algeoppdrett.

For at veksten skal bli som forventet de kommende årene er det viktig at næringen 
får gode stabile rammebetingelser.

Fremtidig verdiskaping basert på marine biologiske ressurser vil være avhengig av 
fortsatt å ha sterke verdikjeder innen havbruk og fiskeri som produserer/fangster 
store volum (og skaper store verdier). De tradisjonelle verdikjedene må være konkurranse- 
dyktige på den internasjonale arena, sammen med nye marine næringer som kommer 
opp. et viktig ledd i dette er stabile rammebetingelser. i tillegg til dette er det viktig 
at næringen er konkurransedyktig med tanke på å tiltrekke seg arbeidskraft. mye 
av næringen har sitt utspring i kommuner som har en relativt stor andel av arbeids- 
takerne ansatt offshore. Dette gir noen utfordringer med tanke på lønn.

Det er også svært viktig at arbeidet med å sikre markedsadgang for norske produkter 
prioriteres høyt. 

 
 NatuRVIteRNe meNeR
	 •		 Biomarinæring	må	ta	ansvar	for	bærekraft	slik	at	resursgrunnlaget		
	 	 ikke	svekkes	og	naturlig	økosystemer	skades
	 •		 Kompetansen	om	arter	og	økosystemer	må	økes	gjennom	
	 	 systematisk	kartlegging	behov	for	la 

Ny	industri:	Bioprospektering
 
Forenklet kan bioprospektering forstås som ”formålsrettede aktiviteter, systematisk 
leting, innsamling av biologisk materiale og identifisering av interessante og bioaktive 
forbindelser eller gener i organismer, med potensial for kommersiell utnytting”. 
Disse organismene kan finnes på land, i hav, fra havbunnen eller fra oljereservoar 
under havbunnen. Det kan være alle typer organismer; mikroorganismer som 
bakterier, sopp og virus og større organismer som for eksempel planter, skalldyr 
og fisk11. Genetiske ressurser er spådd å få en sterkt økende betydning for den 
globale økonomien i årene fremover. i en rapport fra ernst & Young fra 201112 ble 
verdien av bioteknologiindustrien stipulert til 70 mrd USD.

For nye næringer er det andre krav som stilles til rammebetingelser. Her vil tilgangen 
på frisk kapital være den største utfordringen. Dette kan blant annet skje gjennom ut-
viklingsrefusjonsordninger slik vi kjenner det fra oljenæringen. Det bør være tilgang til  
såkorn- og venturekapital og det bør bli en forenkling av virkemiddelapparatet. i 
tillegg er selvfølgelig støtte til forskning og utvikling helt essensielt når nye industrier 
skal utvikles. Når det gjelder bioprospektering er det viktig å få lovhjemlet at de genetiske 
ressursene tilhører Norge. Dette er ressurser som må komme fellesskapet til gode.

Kapitaltilgang er den største utfordringen nye bransjer står overfor. Her kan 
myndighetene bidra gjennom innovasjon Norge, men bioteknologiindustrien bør ikke 
minst være interessant for investinor. De skal sammen med private medinvestorer 
utvikle noen av fremtidens norske eksportbedrifter med påfyll av kapital og aktivt  
eierskap via styreposisjoner i bedriftene. 
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 NatuRVIteRNe meNeR
	 •	 Forskningsinnsatsen	på	arter,	utnyttbare	stoffer	og	genressurser	 
	 	 må	økes
	 •		 Det	må	gjøres	attraktivt	for	private	investorer	å	investere	i	 
     bioprospektering

Verdiskaping i skogindustrien
 
Skogindustrien er blant Norges største eksportnæringer, det eksporteres varer 
fra sektoren for opp i mot 15 mrd i året. i likhet med biomarin industri er skog- 
industrien utsatt og ømtålig for konkurranse og konjunkturer utenfor Norge. 
Skognæringen drives i et godtgående oljedrevet Norge mens det meste av det 
som produseres skal selges til et kriserammet europa. Dette betyr noen ekstra 
utfordringer når god næringspolitikk skal utformes og stiller store krav til virke- 
middelapparatet. 

Det er en nedgang i etterspørselen etter trevirke. innenlands treforedlingsindustri 
legges ned og det er høye kostnader forbundet med transport. Økt tilrettelegging 
for å få tømmer over på båt og bane er tiltak som vil bidra til at transportkost-
nadene reduseres.

Det må jobbes for å øke etterspørselen fra råvarer fra skogen, og det må legges 
til rette for økt bærekraftig avvirking og uttak av skogbiomasse og økt oppbygging 
av skog. Dette må gjøres med basis i god naturviterkunnskap om miljøverdier og 
naturmangfold. i dag hugges rundt 1/3 av tilveksten i Norge, noe som er et svært 
lavt nivå i vår del av verden. Det hugges i dag mellom 8 og 10 millioner kubikkmeter 
industrivirke i Norge, mens tilveksten er på 25 millioner. Hogsten kan øke til 15 millioner 
innenfor miljøforsvarlige rammer.

Norge har gode forutsetninger for å lykkes som skognasjon. Bransjen er preget 
av høy kompetanse og det er god tilgang på råvarer, men den trebearbeidende 
industrien har ikke betingelser som gjør den konkurransedyktig i konkurransen med 
utlandet. Naturviterne mener derfor at det bør komme mer kapital fra staten til 
strategiske statlige investeringer i næringen.

Samtidig er det viktig å påpeke at næringen selv også selvfølgelig har et ansvar. 
Nyskapning i produksjonsprosessene som gjør at en større del av tømmeret blir ut-
nyttet er noe av grunnen til at næringen går bedre i våre to naboland i øst enn hva 
tilfellet er her hjemme, men også dette henger sammen med rammer og mulighe-
tene til å kunne å satse på nyskaping. 

Det er viktig at vi husker på at, i motsetning til oljen, er skogen en fornybar ressurs 
som kan høstes gang på gang som, i hvert fall på sikt, er klimanøytral. Skogen tar 
opp ca halvparten av norske Co2-utslipp. Hvis det ikke finnes bearbeidende industri 
vil skogen råtne på rot og forsvinne som klimafaktor. myndighetene bør, både av 

11 Forslag til forskrift om uttak og utnytting av  
 genetisk materiale (2012)
12 Ernst and Young 2011. Beyond Borders: 
 Global biotechnology Report  

SKogBRuK Som NæRINg
• det var registrert om lag 118  

 600 skogeiendommer i 2010.

•  gjennomsnittseiendommen   

 var på 570 dekar produktivt   

 skogareal.

•  enkeltpersoner eier 97  

 prosent av eiendommene og   

 fire femtedeler av det 

 produktive skogarealet.

•  kvinner eier en fjerdedel av   

 skogeiendommene.

•  I 1978 ble 96 prosent av  

 tømmeret hugget manuelt. I   

 2007 stor hogstmaskinene

 for 91 prosent av hogsten.

•  om lag 6 500 personer 

 arbeider i skogbruket.

Figur 5: Prisutviklinga tømmer – Landbruket i Norge 2011 – Kilde: SSB
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364 kroner per kubikkmeter, og då var det 
betre prisar enn på fleire år. 

I 2011 var det samla tilskottsbeløpet 
til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
140 millionar kroner. Av dette gjekk 21 
millionar til skogbruksplanlegging med 
miljøtiltak.

Sentrale mål for skogbruket
Norsk skogpolitikk skal leggje 
grunnlaget for berekraftig forvaltning 
av skogressursane, der ein tek omsyn 
til viktige miljøverdiar og alle artene 
som lever i skogen. Målet er å auke 
verdiskapinga frå skog og utmark gjennom 
å leggje til rette for tiltak for å produsere 
trevirke, bioenergi og andre produkt og 
tenester knytte til skog og utmark. Meir 
bruk av skogråstoff til bioenergi og auka 
bruk av tre er viktige satsingsområde. 
Det er òg eit mål å auke skogplantinga 
og elles sørgje for at skogen blir røkta på 
eit vis som gjer at han bind mest mogeleg 
karbon. Skogpolitikken legg vekt på at 
skogeigaren har fridom under ansvar. 
Lov- og regelverk stiller samtidig klare 
krav til miljøomsyn som ein sjølvsagt 
del av skogforvaltninga. Myndigheitene 
har i samråd med næringa utarbeidd ein 
strategi for meir hogst av tømmer. Dei legg 
også vekt på at skogen skal nyttast meir 

til aktivitetar som skal fremje helse og 
velferd.

Figur 3.2. Prisutviklinga på tømmer i løpande kroner og i 2011-kroner. 1965-2011
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Kjelde: Skogstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Boks 3.1. Den første skogbruksteljin-
ga og landstaksten
I budsjettet for åra 1916-1917 gjorde Sta-
tistisk sentralbyrå framlegg om at skogres-
sursane i landet måtte takserast. Dette 
fekk samtykke i Stortinget, og i 1919 tok 
registreringane til. Det var den nyskipa lands-
skogtakseringa som stod for dette arbeidet. 
I 1932 var skogressursane for alle fylka, med 
unntak av Troms og Finnmark, ferdig tak-
serte. Samstundes med denne takseringa tok 
arbeidet med den første landsomspennande 
skogbruksteljinga til. I 1927 vart dei første 
resultata frå desse to undersøkingane publi-
serte. Etter den første teljinga har det med 
om lag ti års mellomrom vore tilsvarande 
skogbruksteljingar. Landsskogtakseringa, 
som er ein del av Norsk institutt for skog 
og landskap, er no i gang med den tiande 
landstaksten. Denne taksten blir gjennomført 
i tidsrommet 2010-2014.

Løpende
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næringspolitiske og miljømessige hensyn satse på forskning og utvikling slik at norsk 
skogindustri kan få utnyttet alle sine ressurser, både kunnskapsbaserte og naturskapte.
 
 
 NatuRVIteRNe meNeR
	 •	 Næringen	må	sikre	konkurranse	dyktige	vilkår	for	transport
	 •		Langsiktige	eierinteresser	må	sikres	gjennom	stabile	og	gode	
	 	 skatte-	og	avskrivingsregler
	 •		Grønne	sertifikater	må	gis	til	interne	biobrenselanlegg	og	
  småkraftverk 
	 •		Forskningen	må	rettes	inn	mot	effektiv	ressursutnyttelse	i	alle	
  ledd og videreutvikling av trekjemiske produkter

Innovasjon i Life Science
 
Life Science-næringen blir ofte omtalt som ”det vi skal leve av i morgen”. Likevel er 
det vanskelig å få penger til utvikling i sektoren. Sektoren selv sier at tilgangen på 
kvalifisert arbeidskraft er god og det offentliges satsing på forskning får også ros. 
Det som mangler er privat kapital. en av årsakene er den lange tidshorisonten utvikling 
har på dette feltet. Her må investorene regne med å vente både 10 og 15 år før  
produktene er kommersielt tilgjengelige og oppsiden kommer til syne. i tillegg mangler 
det statlig kapital. offentlig finansierte såkorn- og venturefond er enten tomme for 
kapital eller fokuserer på andre næringer. På startlinjen står det derfor et betydelig 
antall FoU-baserte prosjekter med stort vekstpotensial som ikke kommer videre. Dette 
er et problem vi kjenner igjen fra de andre næringen omtalt i notatet. Det er god tilgang 
på (statlig) kapital i oppstartsfasen, men i perioden mellom den første utviklingsfasen 
og kommersiell lønnsomhet er det tilnærmet kapitaltørke og perioden blir gjerne kalt 
for dødens dal. For Life Science-feltet kan dødens dal være svært lang og utfordringene 
i denne fasen er derfor ekstra store med konkurs som et ikke usannsynlig utfall. 

De store offentlige FoU-bevilgningene til helse og bioteknologi på den ene siden og 
manglende evne til å satse på innovasjon og næringsvirksomhet på den andre siden er 
et åpenbart paradoks. vi ser at de store private aktørene er forsiktige og heller bruker 
penger der investeringen kan kaste raskere av seg. Naturviterne mener derfor at 
statlig involvering i dette kapitalmarkedet er nødvendig. Dels for å tilføre foretakene 
nødvendig kapital og dels for å utløse privat investeringsvilje. Det vil være samfunns- 
økonomisk lønnsomt av staten å fortsette sitte engasjement utover FoU-perioden.

 NatuRVIteRNe meNeR
	 •	 Det	må,	ut	fra	gitte	kriterier,	investeres	fra	statens	side	i	Life	
	 	 Science-bedriftene	i	fasen	før	driften	er	kommersiell	lønnsom
	 •	 Det	må	etableres	ordninger	som	gjør	Life	Science	mer	 
  attraktivt for private investorer 
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3.6. Skogindustrien
•	Skogindustrien sysselsette knapt 19 000 

personar i 2011.

•	Det var knapt 1 900 registrerte trelast- 
og trevareindustribedrifter i 2010.

•	Treforedlingsindustrien hadde 88 regis-
trerte bedrifter.

•	Samla omsetnad i skogindustrien i 2011 
var på 42,2 milliardar kroner.

•	Samla verdi av dei eksporterte varene 
frå skogindustrien var på 11,9 milliardar 
kroner i 2011.

•	Hedmark hadde flest bedrifter i trelast- 
og trevareindustrien, medan Buskerud 
hadde flest bedrifter i treforedlingsin-
dustrien.

Sysselsetjing
Skogindustrien har lange tradisjonar. Alt 
for hundre år sidan arbeidde 30 000 per-
sonar i denne næringa. I dag er tilsvarande 
tal vel 22 000. Det utgjer nesten kvar 
tiande som er sysselsett i norsk industri. 
I byrjinga av 1970-åra var sysselsetjinga i 
norsk industri høg, og meir enn dobbelt så 
mange som i dag var sysselsette i skog-

industrien, i alt 46 000 personar. Skogin-
dustrien hadde den gongen 13 prosent av 
den samla arbeidsstyrken i industrien. Om 
ein følgjer utviklinga i sysselsetjinga, ser 
ein at det særleg er sysselsette i papirmas-
se- og papirindustrien som har vorte borte 
sidan den gongen.

Flest trelast- og trevarebedrifter
I 2010 var det registrert knapt 1900 
bedrifter i trelast- og trevareindustrien. 
Hedmark hadde flest, med 166 bedrifter. 
I røynda er talet på bedrifter noko høgare 

Figur 3.6.1. Sysselsette i skogindustrien. 1972-2010
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Kjelde: Industristatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 3.6.2. Sysselsette i skogindustrien, etter 
fylke. 2010
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Kjelde: Industristatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 6. Sysselsatte i skogindustrien. 1972-2010. Kilde SSB Figur 7. Sysselsettinga i skogbruket,  
lønstakere og selvstendige 1970-2009.
Kilde: SSB
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Mange skogeigedomar blir drive i kom-
binasjon med jordbruk. I 2010 vart vel 
35 200 skogeigedomar drive i kombina-
sjon med jordbruk. Delen av eigedomane 
som blir drive som kombinerte jord- og 
skogeigedomar, har gått nedover etter som 
det har vorte færre aktive jordbrukarar. I 
1979 vart 62 prosent av skogeigedomane 
drive i kombinasjon med jordbruk. I 1999 
var talet redusert til 44 prosent, medan det 
i 2010 var 30 prosent.

Tilsette i skogbruket
Det var 6 500 personar med lønt arbeid 
i skogbruket i 2009. For 100 år sidan var 
det om lag 20 000 som hadde registrert 
arbeid i skogbruket. Rett etter den andre 
verdskrigen var den registrerte arbeids-
styrken i skogbruket snautt 40 000 per-
sonar. Dette talet vart gradvis mindre, og 
rasjonaliseringa av arbeidsplassar gjekk 
fortast frå 1960 til 1970. I 1970 var det 
om lag 10 300 sysselsette. Fram til 1990 
vart dette talet halvert. Etter det har talet 
på sysselsette vore nokså stabilt, med ein 
botn i 2003. Etter det har talet stige, og 
sysselsetjinga var i 2009 den høgste sidan 
1980-åra. 

Tømmerfløytinga gav òg arbeid til mange. 
Rett etter den andre verdskrigen var det 
over 10 000 som var sysselsett med fløy-
ting og tilhøyrande arbeid. I byrjinga av 
1970-åra var talet under 1 000. Så seint 
som i 1985 var det framleis over 300 sys-
selsette. 

Skogen som arbeidsplass for eigaren
I 1966 vart det utført 1,43 millionar dags-
verk til planlegging og praktisk skogsar-
beid av skogeigaren og familiemedlem-
mene deira. I byrjinga av 1980-åra låg den 
årlege arbeidsinnsatsen rundt 800 000 
dagsverk. I 2007 var dagsverka i skogbru-
ket for skogeigar og deira eventuelle ekte-
felle eller sambuar redusert til det halve av 
dette igjen. 

Nedgangen i utførte dagsverk kjem i ho-
vudsak av mekaniseringa som har funne 
stad i denne perioden. Mange skogeigarar 
har teke anna arbeid, i alle fall dei som har 
slutta som aktive jordbrukarar. Ein annan 
grunn er at dårlegare lønsemd i skogbru-
ket relativt sett har ført til lågare aktivitet 
på alle område, også skogkulturarbeid 
som planting og pleie av skogen. 

For 25 år sidan stod eigaren med familie 
for over ein fjerdedel av hogsten, og dei 
transporterte ut nesten ein tredjedel av 
hogstkvantumet sjølve. I 2003 var eigarens 
del av hogsten 9 prosent medan dei køyrde 

Figur 3.2.6. Sysselsetjinga i skogbruket, lønstaka-
rar og sjølvstendige. 1970-2009
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Kjelde: Nasjonalrekneskapen, Statistisk sentralbyrå.

Ulike kjelder for sysselsetjing
Offisiell statistikk over talet på sysselsette blir 
samla inn og offentleggjort i fleire versjonar. 
Nasjonalrekneskapen tek utgangspunkt i 
gjennomsnittleg sysselsetjing i året for per-
sonar som arbeider i ei norsk bedrift, medan 
den registerbaserte statistikken måler talet 
på sysselsette i november for personar over 
15 år som bur i Noreg. I tillegg til dette blir 
det også samla inn tal i ei eiga utvalsunder-
søking (AKU). Dei ulike kjeldene har litt av-
vikande tal for sysselsette.

13  Publisert 01/13
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