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Forord 
Denne rapporten er resultatene fra en spørreundersøkelse som Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag ved landbruksavdelingen gjennomførte blant kornprodusenter i Nord-Trønde-
lag høsten 2014. Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har bistått i dette arbeidet, 
og har blant annet behandlet datamaterialet og sammenstilt resultatene i denne rapporten. 

Spørreskjemaet er utformet av Fylkesmannens landbruksavdeling med bistand fra TFoU. 
Denne undersøkelsen er i stor grad gjennomført som en nettbasert undersøkelsen, men 
enkelte produsenter har ikke oppgitt e-postadresse og de har derfor fått tilsendt skjemaet 
på papir. Ansatte hos Fylkesmannen har lagt inn disse papirskjemaene. Seniorrådgiver 
Gunnar Nossum ved TFoU har bearbeidet materialet videre, sammenstilt resultatene og 
skrevet notatet, med bidrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved fylkesagronom Jon 
Olav Veie.  

 

Steinkjer, februar 2015 

Gunnar Nossum 
prosjektleder 
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Sammendrag 
Rapporten viser resultatene fra en spørreundersøkelse som ble sendt ut til samtlige 
nordtrønderske kornprodusenter høsten 2014. I 2014 var det 1 477 som søkte om produk-
sjonstilskudd til kornproduksjon. Alle disse ble i november 2014 kontaktet, og vi har fått 
svar fra 954, noe som tilsier 65 prosent.  

Eier og driver 
Eieren av kornbruket er en mann på litt over 60 prosent av brukene, mens hovedutøveren 
er en mann på over 80 prosent av brukene. Bruket drives i fellesskap på 13 prosent av 
brukene, mens nesten 30 prosent eier bruket i lag. 

Nærmere 85 prosent har samboer eller er gift og om lag fire av ti har en ektefelle eller 
samboer som aktivt deltar i drifta. Over 80 prosent av hovedutøveren eller ektefellen/ 
samboeren har arbeid utenfor bruket. 

Kornbruket  
Kornbruket i Nord-Trøndelag drives i all hovedsak konvensjonelt, kun seks prosent 
drives økologisk. Total arealet på driftsenheten er på 322 dekar og det inkluderer leie-
jord. Om lag halvparten har leiejord og i gjennomsnitt har de 160 dekar leid. I gjennom-
snitt har de korn på 225 dekar. Under halvparten har husdyrproduksjon.  

Kornproduksjonen 
Bygg er den klart mest dominerende kornarten i Nord-Trøndelag, over 97 prosent av 
brukene dyrker bygg, mens 18 prosent dyrker havre. Nesten to av tre har og benytter 
egen tørke eller lager. I gjennomsnitt har disse 63 prosentene lagerplass til 2/3-deler av 
avlingen i et normalår. Gjennomsnittsavlingen i et normalår ligger på litt over 400 kg pr 
dekar.  

Maskiner 
To av tre bruk disponerer egen tresker og over halvparten av brukene utfører alt arbeide 
selv med kun eget utstyr. Entreprenør benyttes helt eller delvis av under 30 prosent og 
da er det tresking og sprøyting som er de arbeidsoppgavene de fleste leier inn. I all 
hovedsak er brukerne godt eller svært godt fornøyd med tidspunktet de får utført arbeidet 
på. Om lag tre av ti kornprodusenter har investeringsplaner i forhold til maskiner og 
utstyr i den kommende to-årsperioden. I gjennomsnitt planlegger disse å investere for 
litt over kr 250 000 i 2015 eller 2016. I sum beløper disse maskininvesteringene seg til 
litt over 67 mill. kroner. 

Gjødsling og sprøyting 
Om lag en av fem kornbruk driver med overgjødsling i vekstsesongen, mens de rester-
ende tilfører all gjødsel på våren. 13 prosent av kornbrukene tilfører husdyrgjødsel på 
hele eller deler av arealet om høsten, dette er mest vanlig blant de som har husdyr men 
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og gårder uten husdyr tilfører en del husdyrgjødsel på høsten. Sprøyting mot ugress er 
meget vanlig (98,6 %), mens sprøyting mot sopp og insekter er mindre vanlig. Vanligvis 
er det nærmere 70 prosent som ikke sprøyter mot insekter.  

Grøftetilstanden  
Ut fra det bøndene selv svarer er grøftetilstanden på kornbrukene god, 92 prosent oppgir 
at de grøfter eller at det ikke er nødvendig å grøfte. På tross av dette er grøfting ett av de 
tiltakene bøndene selv mener vil ha størst effekt i forhold til å få økt avlingsnivået. Det 
enkelttiltaket som bøndene mener vil ha aller størst effekt er mer vekstskifte, mens mer 
bruk av sprøytemidler vurderes å ha liten effekt. 

Kompetanse  
Egen kompetanse vurderes som god og andre kornprodusenter er det nettverket som 
vurderes å ha størst nytteverdi. Bankrådgivning og Facebook derimot vurderes til å ha 
svært lav nytteverdi.  

Motivasjon 
Om lag 60 prosent av kornprodusentene ville valgt å bli kornbonde igjen dersom de fikk 
gjøre yrkesvalget sitt på nytt.  

De to viktigste motivasjonsfaktorene for å eie og drive landbruksproduksjon er å ta vare 
på og utvikle gårdens ressurser samt å utvikle og vedlikeholde gården som boplass.  

Framtidige planer 
Nesten halvparten av kornbøndene ønsker å øke kornarealet, og bare en liten andel på 
5,5 prosent ønsker å redusere kornaraelet. De som ønsker å øke arealet vil bruke alle 
tilgjengelige muligheter for det, men den metoden som de fleste har krysset av for er å 
leie et større areal. I tillegg til det er det også mange som har sagt at de vurderer ny-
dyrking eller kjøp av jord. De som ønsket å leie et større areal ble spurt om hvor stort 
areal de ønsket å leie og hva de vurderte som maksimal leiepris pr dekar. Det er i sum et 
ønske om å leie 78 000 dekar, og gjennomsnittlig leiepris som de synes er akseptabel er 
kr 340 pr dekar. 

Alle ble spurt om de hadde muligheter for nydyrking på gården slik at dette arealet da 
kan brukes til å dyrke korn. Samlet sett var det nærmere 60 prosent som mente de hadde 
muligheter til nydyrking. Arealet som kornprodusenten oppgir varierte fra en dekar til 
over 3 000 dekar og i sum er det et potensialet på litt over 45 000 dekar. Steinkjer er den 
kommunen i Nord-Trøndelag med størst potensiale, nemlig over 15 000 dekar. 

I gjennomsnitt ønsker den nordtrønderske kornbonden å holde på i 15 år til og da vil han 
i gjennomsnitt være 66 år. Når han slutter er det over 70 prosent som tror at det er salg 
til neste generasjon innenfor familien som er det mest aktuelle.  
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1. INNLEDNING 
Denne rapporten er en enkel frekvensrapport som presenterer resultatene fra en spørre-
undersøkelse, som ble gjort av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i samarbeid med 
Trøndelag Forskning og Utvikling, høsten 2014. Spørreundersøkelsen var rettet mot 
samtlige kornprodusenter i Nord-Trøndelag. Det er tidligere gjort tilsvarende under-
søkelser blant melkeprodusentene i Nord-Trøndelag (Haugset m.fl. 2011), sauebøndene 
i fylket (Nossum 2013) og svineprodusentene i hele Trøndelag (Nossum 2014). 

Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge situasjonen for kornprodusentene i 
fylket. Det ble stilt spørsmål i forhold til produksjonen og hva som kunne gjøres for å 
øke produksjonen. 

1.1 Utviklingen i kornproduksjon 2000-2013 
I perioden 2000-2013 har antall kornprodusenter i landet blitt redusert fra litt over 20 000 
produsenter i 2000 til nesten 12 000 i 2013, 40 prosent reduksjon. I samme periode er 
også arealet blitt redusert. I 2000 var det nesten 3,4 mill. dekar som ble brukt til korn-
produksjon, i 2013 var det totale kornarealet redusert til 2,9 mill. dekar, eller nesten 13 
prosent reduksjon. I Nord-Trøndelag har antall kornprodusenter i samme periode blitt 
redusert fra 2 135 i 2000 til 1 521 i 2013, altså en reduksjon på 29 prosent. I Nord-
Trøndelag er arealet til kornproduksjon blitt økt i perioden med tre prosent fra 300 tusen 
dekar i 2000 til 308 tusen dekar i 2013. Nord-Trøndelag skiller seg fra resten av landet 
med en økning i arealet. Nord-Trøndelags andel av det totale kornarealet har dermed økt 
fra 8,9 prosent til 10,5 prosent. Nord-Trøndelag er det fjerde største kornfylket i landet, 
men betydelig mindre enn Akershus, Østfold og Hedmark. I 2010 var den totale produk-
sjonen i Norge på litt over 1,2 mill. tonn, mens det i Nord-Trøndelag ble høstet litt over 
90 tusen tonn. I hovedsak var det bygg som ble dyrket i Nord-Trøndelag, om lag 95 
prosent bygg.  

 
Figur 1.1:  Utviklingen i antall kornprodusenter i Nord-Trøndelag, 2000 – 20013. 

Kilde: Søknad om produksjonstillegg 
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2. DATAGRUNNLAGET OG DATAKVALITETEN 

2.1 Gjennomføring av spørreundersøkelsen 
Spørreundersøkelsen er gjennomført med utsending av spørreskjema til alle kornprodu-
senter som søkte om produksjonstillegg i 2014 i Nord-Trøndelag. Alle som hadde opp-
gitt e-postadresse i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd sommeren 2014 
fikk invitasjonen til å delta via e-post. Det var 1 335 som fikk e-post, mens det var 142 
som ikke hadde oppgitt e-postadresse og som dermed fikk en postal invitasjon. Altså var 
det litt over 90 prosent av de nordtrønderske kornprodusentene som hadde oppgitt e-
postadresse og de fikk da muligheter til å gjennomføre en nettbasert undersøkelse. 

Den nettbasert undersøkelsen ble publisert 17. november 2014. For å øke svarprosenten 
ble det gjennomført tre purringer; 22., 25. og 28. november. Totalt fikk vi svar fra 891 
av de 1 335, altså 67 prosent.  

Den postale undersøkelsen ble også gjennomført i samme periode og der fikk vi svar fra 
64 av 142 eller 45 prosent. Den postale undersøkelsen ble ikke purret ettersom vi syntes 
den totale svarprosenten ble tilfredsstillende. Når svarene fra den postale undersøkelsen 
kom inn til Fylkesmannen var det ansatte der som la svarene inn i det samme skjemaet 
som ble benyttet for den nettbaserte undersøkelsen. 

Undersøkelsen ble satt opp og gjennomført i Easyresearch, som er et verktøy for å 
gjennomføre nettbaserte undersøkelser. Når svarene var kommet inn og svarfristen 
hadde gått ut ble svarene hentet ut fra Easyresearch og eksportert til SPSS. SPSS er et 
databehandlingsverktøy som vi benytter til å bearbeide data fra slike kvantitative under-
søkelser.  

2.2 Svarprosent 
Spørreundersøkelsen er initiert og designet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin land-
bruksavdeling. TFoU har bistått Fylkesmannen i utformingen av spørreskjemaet.  

TFoU har gjennomført selve undersøkelsen og sendte ut invitasjonen til de 1 335 som 
hadde oppgitt e-postadresse når dem søkte om produksjonstilskudd. Fylkesmannen 
sendte ut spørreskjema postalt til de 142 kornprodusentene som ikke hadde oppgitt e-
postadresse. Tabell 1.1 viser at vi i alt fikk svar fra to av tre kornprodusenter, dette er en 
svarprosent som vi er svært godt fornøyd med. Ut fra de vurderingene vi har gjort, bl.a. 
knyttet til omfang av produksjonen, er det ikke noe som indikerer at de som har svart 
skiller seg ut fra alle kornprodusentene.  

De som fikk den postale kartleggingen har en markant lavere svarprosent enn via den 
nettbaserte undersøkelsen. Dette kan komme av at de ikke ble purret, men det er også en 
mulighet at de som ikke har oppgitt e-postadresse er mindre aktiv og interessert enn de 
som har oppgitt e-postadresse.  
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Total svarprosent på 65 prosent er vi veldig godt fornøyd med.  

Tabell 2.1:  Svarprosent 

Svar Antall % 

 

Ikke svar – nettdelen 411 27,8 % 
Ikke svar – postalt 78 5,3 % 
Meldt av – nettdelen  34 2,3 % 

Sum ikke svart 523 35,4 % 

 

Svar komplett – nettdelen  848 57,4 % 
Svar komplett – postalt 64 4,3 % 
Svar, men ikke komplett 42 2,8 % 

Sum svar 954 64,6 % 
 Totalt antall 1 477 100,0 % 

 

2.3 Svakheter og utfordringer i datamaterialet 
Dette er en populasjonsundersøkelse der forespørselen har gått til alle kornprodusenter i 
alle de nordtrønderske kommunene. Utfordringen for datakvaliteten/reliabiliteten i slike 
undersøkelser er vanligvis knyttet til frafall (har ikke besvart undersøkelsen) og mangl-
ende svar på enkeltspørsmål (har gjennomført undersøkelsen, men unnlatt å svare på 
noen spørsmål).  

Frafallsanalysen viser at utvalget er litt skjevt med hensyn til kornareal. De som har svart 
på denne undersøkelsen har selv oppgitt at de har 225 dekar korn i gjennomsnitt. Dette 
er litt høyere enn gjennomsnittet for alle kornprodusentene i Nord-Trøndelag som ligger 
på 203 dekar. Forskjellen er ganske liten, og vi antar at det ikke påvirker svarene i nevne-
verdig grad. Geografisk er alle kommunene med kornproduksjon godt representert. 
Produsenter med lite areal har i mindre grad svart på undersøkelsen enn de med større 
areal.  

Det kan finnes skjevheter som vi ikke har mulighet til å oppdage fordi det ikke finnes 
data å kontrollere dem i forhold til. Dette gjelder i størst grad holdningsspørsmål knyttet 
til motivasjon og framtidsplaner. Dersom det for eksempel er slik at det gjennomgående 
er de mest motiverte kornprodusenter som har valgt å bruke tid på å besvare spørre-
skjemaet, vil dette gi et skjevt bilde som vi ikke kan kontrollere for.  

Undersøkelsen har de vanlige kildekritiske utfordringene knyttet til strategisk 
besvarelse. 

2.4 Manglende svar på enkeltspørsmål 
Andelen respondenter som har utelatt å svare på spørsmålene er under 5 prosent for alle 
spørsmålene i undersøkelsen.  

Andelen manglende svar på enkeltspørsmål er så lav at vi vurderer det slik at den ikke 
truer kvaliteten på datamaterialet.  
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2.5 Oppsummering datakvalitet 
Det er en skjevhet i utvalget når det gjelder omfanget på produksjonen: Respondentene 
i undersøkelsen har litt flere dekar med korn enn gjennomsnittet for kornprodusentene i 
Nord-Trøndelag. Vi har ikke kunnet teste utvalget for skjevheter i forhold til holdninger 
og framtidstro. Det er små problemer med manglende svar på enkeltspørsmål i under-
søkelsen. Ingen spørsmål har manglende svar fra mer enn 5 prosent av respondentene.  
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3. RESULTATER 
I dette kapittelet vil vi presentere resultatene fra undersøkelsen og i hovedsak har vi valgt 
å gruppere svarene i fire geografiske områder. Svarene fra kommunene sør i fylket er i 
en gruppe, mens Levanger og Verdal (Innherred) er i en egen gruppe. Sammen med 
Steinkjer har vi valgt å ta med svarene fra Verran, Inderøy og Leksvik, mens alle svarene 
fra Namdalseid/Snåsa og nordover er Namdalen. Dette er gjort for få en hensiktsmessig 
oppdeling av svarene og slik at det blir et tilstrekkelig antall i hver gruppe.  

3.1 Om kornprodusentene i Nord-Trøndelag 
Tabell 3.1 viser at over 60 prosent av eierne av kornbrukene i Nord-Trøndelag er menn, 
10 prosent er eid av kvinner mens om lag 30 prosent er eid i fellesskap. Korn-
produsentene sør i fylket har den høyeste andelen som er eid i fellesskap (32 %), mens i 
Namdalen har den høyeste andelen med mannlige eiere (68 %).  

Tabell 3.1: Kjønnsfordelingen blant eierne av driftsenheten 

Eier av 
driftsenheten er: 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Kvinne 11,2% 8,9% 11,5% 5,8% 9,8% 

Mann 56,9% 61,7% 60,0% 68,1% 61,1% 

Vi eier i 
fellesskap 32,0% 29,4% 28,5% 26,1% 29,2% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 197 303 305 138 943 
 

I skjemaet ble det også spurt etter fødselsåret og svarene på det spørsmålet viser at i 
gjennomsnitt er hovedutøveren født i 1964, mens ektefellen/samboeren er født i 1966. 
Det var små forskjeller mellom områdene på dette spørsmålet.  

I tillegg til å undersøke kjønnsfordelingen blant eierne, er også kjønnsfordelingen blant 
driverne (hovedutøver) undersøkt og hovedutøver er i større grad enn eierne menn. 

Andelen kvinnelig drivere er rundt fem prosent i Stjørdals- og Steinkjerområdet, mens i 
Namdalen er på litt over to prosent. 
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Tabell 3.2: Kjønnsfordelingen til hovedutøver  

Hovedutøver er: 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Kvinne 4,5% 3,6% 5,3% 2,2% 4,1% 

Mann 83,4% 84,5% 79,1% 87,6% 83,0% 

Vi driver i 
fellesskap 12,1% 11,8% 15,6% 10,2% 12,8% 

Total 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 199 304 302 137 942 
 

Tabell 3.3 viser at 84 prosent av kornbøndene i Nord-Trøndelag er gift eller samboende. 
Andelen gift/samboende er høyest på Innherred med 86 prosent og lavest i Stjør-
dalsområdet med 81 prosent. 

Tabell 3.3: Er hovedutøver gift/samboende  

Hovedutøver er 
gift/samboende 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Ja 81,3% 86,2% 83,2% 84,8% 84,0% 

Nei 18,7% 13,8% 16,8% 15,2% 16,0% 

Total 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 198 304 304 138 944 
 

De som var gift eller samboende ble spurt om ektefellen/samboeren aktivt deltok i 
driften. Tabell 3.4 viser at om lag 60 prosent av partnere ikke deltar aktivt i driften. Det 
er ikke noen stor forskjell mellom kommunene, men det er mer vanlig i Namdalen at 
partneren deltar aktivt i drifta (45 %) enn i de andre områdene og spesielt på Innherred 
hvor bare 38 prosent av dem deltar aktivt. 

Vi har også sett på dette spørsmålet om ektefellens/samboerens deltakelse i driften imot 
kjønnsfordelingen til eier og hovedutøver og da ser vi at det er markant større andel blant 
de kvinnelige eierne/driverne som har hjelp med driften enn om eieren/driveren er mann.  
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Tabell 3.4: Er ektefelle/samboer aktivt med i drifta  

Er ektefelle/samboer 
aktivt med i drifta 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Ja 40,3% 37,5% 42,3% 44,7% 40,7% 

Nei 59,7% 62,5% 57,7% 55,3% 59,3% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 159 256 248 114 777 
 

Kornprodusentene ble også spurt om noen på gården hadde annet arbeid. Tabell 3.5 viser 
at det er svært vanlig (82 %) å ha arbeid utenfor gården i tillegg til gårdsarbeidet. 
Stjørdalsområdet utmerker seg ved at det er en lavere andel der (75 %) som har arbeid 
utenfor gården enn i de andre områdene. Hovedutøver har i gjennomsnitt en 
stillingsandel på rundt 70 prosent, mens partneren sin stillingsandel utenfor gården i 
gjennomsnitt er på om lag 80 prosent. Denne andelen er regnet ut blant de som har arbeid 
utenfor gården slik at det totale antallet som har svart på dette spørsmålet er 675 
(hovedutøvers stillingsandel) og 613 (ektefelle/samboers stillingsandel).  

Tabell 3.5: Har hovedutøver eller samboer/ektefelle arbeid utenfor driftsenheten i 
tillegg til gårdsdrifta  

Har hovedutøver eller 
samboer/ektefelle 
arbeid utenfor 
driftsenheten i tillegg 
til gårdsdrifta 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Ja 75,0% 84,3% 82,9% 81,3% 81,5% 

Nei 25,0% 15,7% 17,1% 18,7% 18,5% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 192 293 293 134 912 
 

3.2 Kornbruket 
Tabell 3.6 viser at nesten alle kornprodusentene i Nord-Trøndelag driver konvensjonell 
kornproduksjon. Totalt er det 94 prosent av de som har svart som oppgir at de driver 
konvensjonelt, mens de resterende seks prosentene driver økologisk eller er under 
omlegging til økologisk.  
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Tabell 3.6: Hvordan drives jorden  

Hvordan drives jorden? 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Konvensjonelt 96,3% 95,5% 93,5% 87,2% 93,8% 

Økologisk 3,1% 4,5% 5,8% 12,0% 5,8% 

Under omlegging til 
økologisk (karens) 0,5% 0,0% 0,7% 0,8% 0,4% 

Total 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 191 289 291 133 904 
 

Andelen økologisk er lavest i Stjørdalområdet med tre prosent, mens det i Namdalen er 
tolv prosent som driver økologisk. 

Tabell 3.7: Arealet på driftsenheten  

Totalt areal på 
driftsenheten 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Totalt 
areal 

Gjennomsnitt 265 daa 317 daa 354 daa 346 daa 322 daa 

N 193 294 297 133 917 

herav 
leid 

Gjennomsnitt 153 daa 152 daa 155 daa 201 daa 160 daa 

Antall 112 142 158 72 484 
 

Tabell 3.7 viser at gjennomsnittarealet på de ulike driftsenhetene er på 322 dekar. Dette 
inkluderer også det arealet som leies. Halvparten av kornbrukene leier jord og de leier i 
gjennomsnitt 160 dekar. De driftsenhetene med størst areal ligger i Steinkjerområdet og 
i Namdalen, gårdene i begge disse områdene driver om lag 350 dekar i gjennomsnitt.  

I spørreskjemaet ble det spurt etter hva arealet ble benyttet til og svarene på dette spørs-
målet er presentert i tabell 3.8. 
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Tabell 3.8: Bruken av arealet på driftsenheten  

Bruken av areal på 
driftsenheten 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger og 

Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 
Korn og 
oljevekster 

Gj.snitt 192 daa 233 daa 246 daa 209 daa 225 daa 

Antall 193 294 297 133 917 

 Grovfôr  

Gj.snitt 151 daa 159 daa 204 daa 217 daa 184 daa 

Antall 69 126 146 76 417 

 Poteter 

Gj.snitt 73 daa 144 daa 40 daa 85 daa 91 daa 

Antall 32 23 11 15 81 

 Grønnsaker 

Gj.snitt 96 daa 101 daa 58 daa 50 daa 85 daa 

Antall 17 12 11 3 43 

 
Annen plante-
produksjon 

Gj.snitt 69 daa 21 daa 97 daa 43 daa 66 daa 

Antall 7 6 13 6 32 
 

I gjennomsnitt har hver driftsenhet 225 dekar med korn. Litt under halvparten (46 %) 
har bare korn.  

Under halvparten av driftsenhetene driver grovfôrproduksjon og i gjennomsnitt har disse 
417 enhetene 184 dekar som det drives grovfôrproduksjon på. 81 av kornbøndene har 
også potet, mens 43 også driver med grønnsaker. Det er 32 som har angitt at de driver 
med annen planteproduksjon, men ettersom det ikke er spurt etter hvilken annen 
produksjon vet vi ikke det. Enkelte dyrker karve vet vi.  

I spørreskjemaet var det muligheter for å krysse av for om de hadde noen husdyrproduk-
sjon og eventuelt hvilken. Svarene på disse spørsmålene er sammenfattet i tabell 3.9. 
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Tabell 3.9: Husdyrproduksjon på driftsenheten  

Husdyrproduksjon på 
driftsenheten 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 Ikke husdyrproduksjon 62,4% 47,3% 51,0% 53,9% 52,7% 

 Melkeproduksjon 11,3% 13,5% 20,6% 22,7% 16,7% 

 
Storfekjøtt/framfôring 
av okser 14,0% 12,5% 12,9% 18,0% 13,7% 

 Ammekyr 8,1% 8,2% 9,1% 9,4% 8,6% 

 Svineproduksjon 13,4% 20,3% 9,4% 9,4% 13,7% 

 Sau 4,8% 6,4% 9,8% 4,7% 6,9% 

 Verpehøner 1,6% 1,4% 3,8% 2,3% 2,4% 

 Slaktekylling 2,7% 7,8% 3,8% 6,2% 5,2% 

 
Annen 
husdyrproduksjon 2,2% 4,3% 4,9% 1,6% 3,6% 

 

Tabell 3.9 viser at det er husdyrproduksjon på litt under halvparten av kornbrukene. Av 
husdyrproduksjonene er det melkeproduksjon som er mest vanlig, 147 (16,7 %) av de 
882 kornbøndene som har svart på dette spørsmålet driver med melkekyr. Melke-
produksjon i kombinasjon med korn er mest vanlig i Namdalen og i Steinkjerområdet, 
mens det er mindre vanlig lengre sør i fylket. Det like mange som driver med svine-
produksjon og storfekjøttproduksjon, nemlig 122 eller 13,7 prosent. Storfekjøtt-
produksjon er mest vanlig i Namdalen og mindre vanlig i de andre områdene. Svine-
produksjon er konsentrert i noen få kommuner og spesielt i Verdal og Levanger er det 
vanlig med svineproduksjon. Ammekuproduksjon er det 76 eller 8,6 prosent som har 
svart at de driver. De andre produksjonene er det færre som driver, sau 61 (6,9 %), 
kylling 46 (5,2 %) og høns 21 (2,4 %). Annen husdyrproduksjon er det 32 (3,6 %) som 
driver i kombinasjon med kornproduksjon. De fleste har angitt hva annen husdyr-
produksjon er og det varierer fra hest til bier og geiter, 11 driver med hester. 
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3.3 Kornproduksjonen på bruket 
I spørreskjemaet ble det også spurt etter hvilken kornart de dyrket og svarene på dette 
spørsmålet er vist i tabell 3.10. 

Tabell 3.10: Kornarter på driftsenheten  

Kornarter på 
driftsenheten 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 Bygg 95,3% 97,9% 97,3% 97,7% 97,1% 

 Havre 34,7% 13,1% 14,6% 13,6% 18,3% 

 Høsthvete 8,8% 4,1% 3,4% 0,0% 4,3% 

 Vårhvete 5,2% 2,1% 2,4% 4,5% 3,2% 

 Rug 1,0% 0,3% 0,0% 0,8% 0,4% 

 Rybs 0,5% 0,7% 0,3% 0,0% 0,4% 

 Erter 1,6% 1,0% 1,4% 1,5% 1,3% 

 Annet 2,6% 1,7% 3,7% 3,0% 2,8% 
 

Den kornarten nesten alle (97 %) dyrker er bygg. Videre viser tabell 3.10 at ganske 
mange kornbønder har havre, spesielt i Stjørdalsområdet er det mange som dyrker havre. 
Hvete er mindre vanlig, rundt fire prosent har høsthvete mens ca tre prosent har vårhvete. 
Hveteproduksjon er også mest vanlig i de sørlige delene av fylket. 

Ett av temaene vi spurt etter i spørreskjemaet var i forhold til lagringsmulighetene for 
korn på den enkelte gården, og svarene på dette spørsmål er presentert i tabell 3.11. 

Tabell 3.11: Disponerer driftsenheten egen tørke-/lageranlegg  

Disponerer 
driftsenheten egen 
tørke-/lageranlegg 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Ja, og det 
benyttes 56,7% 68,6% 64,1% 59,8% 63,3% 

Ja, men det 
benyttes ikke 13,9% 14,3% 12,2% 10,6% 13,0% 

Nei 29,4% 17,1% 23,7% 29,5% 23,6% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 194 293 295 132 914 
 

Tabell 3.11 viser at over 63 prosent av kornbrukene disponerer og benytter egen tørke 
eller lager. Ytterligere er det 13 prosent som har egen tørke eller lager, men som ikke 
benytter det og til slutt er det om lag en av fire som ikke har egen tørke eller lager. 
Levanger/ Verdalsområdet er det området hvor det er mest utbredt med egen tørke. De 
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som oppga at de benyttet egen tørke/lager ble så spurt etter hvor stor andel av avlingen i 
et normalår de hadde mulighet til å lagre. Ikke alle svarte på dette, men 560 av 580 svarte 
på spørsmålet og andelen varierte fra noen få prosent (kun såkorn) til over 100 prosent. 
I gjennomsnitt har de lagerplass for 2/3-deler av avlingen i et normalår. Denne andelen 
varierer fra 73 prosent i Innherredsområdet og i Namdalen til 59 prosent i Stjørdals-
området.  

De som har og benytter eget lager har om lag 250 dekar korn, mens de som ikke har noen 
egen lagerplass i gjennomsnitt har under 170 dekar korn.  

Alle kornprodusentene ble så spurt om de hadde planer for å renovere eller bygge nytt 
tørke-/lageranlegg og svarene på dette spørsmålet er presentert i tabell 3.12. 

Tabell 3.12: Foreligger det planer om å renovere eller bygge nytt tørke/lageranlegg  

Foreligger det planer 
om å renovere eller 
bygge nytt tørke-/ 
lageranlegg? 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Ja 22,9% 20,0% 20,4% 19,8% 20,7% 

Nei 77,1% 80,0% 79,6% 80,2% 79,3% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 192 290 294 131 907 
 

Tabell 3.12 viser at en av fem kornprodusenter har planer om å renovere eller bygge nytt 
lageranlegg. Dersom vi ser dette spørsmålet i forhold til om de i dag disponerer og 
benytter eget lager ser vi at det er størst andel blant de som i dag har eget lager som 
planlegger å renovere eller bygge nytt. Om lag en av fire av de som har eget lager i dag 
har slike planer, mens det er ca 15 prosent av de som i dag ikke har noe lager som har 
planer for å bygge nytt tørke-/lageranlegg. De som har planer om å bygge/renovere har 
i gjennomsnitt nesten 300 dekar korn, mens de som ikke har slike planer i gjennomsnitt 
har litt over 200 dekar korn. 

Normalavlingsnivået ble det spurt etter og svarene på dette spørsmålet er i tabellen 
under. 

Variasjonen mellom kornbrukene i Nord-Trøndelag i forhold til avlingsnivå er veldig 
stor. Mens enkelte oppgir at normalavlingen er på over 600 kg bygg pr dekar er det andre 
som oppgir at de har under 250 kg pr dekar. Årsaken til at det ble spurt etter mengden 
bygg var for at det skulle være mulig å sammenligne mellom brukene. Samt at det er den 
vanligste kornarten som omtrent alle har.  
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Tabell 3.13: Hva vil du anslå er normal salgsavling per dekar for bygg for 
driftsenheten  

Hva vil du anslå er 
normal salgsavling 
per dekar for bygg for 
driftsenheten? 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Under 250 kg 2,1% 0,3% 1,0% 0,8% 1,0% 

250-299 kg 5,3% 3,1% 3,4% 17,8% 5,8% 

300-349 kg 14,8% 9,2% 11,3% 34,1% 14,6% 

350-399 kg 24,3% 14,4% 21,2% 18,6% 19,3% 

400-449 kg 21,2% 28,1% 30,0% 22,5% 26,5% 

450-499 kg 22,8% 26,0% 22,9% 6,2% 21,5% 

500-549 kg 7,9% 10,6% 8,9% 0,0% 8,0% 

550-599 kg 1,6% 7,2% 0,3% 0,0% 2,8% 

Over 600 kg 0,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,7% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 189 292 293 129 903 
 

Dersom en antar at avlingen ligger midt i de intervallene som er oppgitt er det mulig å 
estimere et gjennomsnittsnivå. Gjennomsnittsavlingen blir da på 419 kg pr dekar, høyest 
på Innherred med 440 kg pr dekar og lavest i Namdalen med 350 kg pr dekar.  

3.4 Maskiner og kornproduksjon 
I spørreskjemaet var det en del spørsmål i forhold til hvilke maskiner bruket disponerte 
og hvordan arbeidet var organisert. Det første av disse spørsmålene var om driftsenheten 
disponerte egen skurtresker, og svarene på dette spørsmålet er fremstilt i tabell 3.14. 

Tabell 3.14: Disponerer driftsenheten egen skurtresker  

Disponerer 
driftsenheten egen 
skurtresker? 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Ja 64,1% 65,6% 68,9% 69,7% 67,0% 

Nei 35,9% 34,4% 31,1% 30,3% 33,0% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 192 291 293 132 908 
 

Tabell 3.14 viser at to av tre bruk disponerer egen skurtresker og at det er liten variasjon 
mellom brukene i de ulike områdene i fylket. 
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Det neste spørsmålet gikk på hvordan arbeidet med kornproduksjonen var organisert og 
ble gjennomført, svarene på dette spørsmål er presentert i tabell 3.15. 

Tabell 3.15: Hvordan organiseres og gjennomføres arbeidet med kornproduksjon i 
dag  

Hvordan organiseres og 
gjennomføres arbeidet med 
kornproduksjon i dag? 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker 

og 
Frosta 

Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, 

Inderøy og 
Leksvik Namdalen 

 

Utfører alt arbeidet selv 
med eget utstyr 59,5 % 48,8 % 47,3 % 54,1 % 51,3 % 

Utfører alt arbeid selv 
med eget/leid utstyr 12,1 % 28,2 % 24,8 % 21,1 % 22,7 % 

Utfører deler av arbeidet 
selv med eget/innleid 
utstyr, men leier inn 
entreprenør til deler av 
arbeidet 25,3 % 22,0 % 24,8 % 20,3 % 23,3 % 

Leier inn entreprenør/ 
andre til å utføre alle 
operasjoner 3,2 % 1,0 % 3,1 % 4,5 % 2,6 % 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 190 291 294 133 908 
 

Tabell 3.15 viser at den helt klart mest vanlige måten å organisere arbeidet med 
kornproduksjonen på er at brukeren utfører alt selv med kun eget utstyr. Litt over halv-
parten av kornbøndene gjør det. Tabellen viser også at det er kun en liten andel på rundt 
tre prosent som leier alle arbeidsoperasjonene. De resterende 45 prosentene er om lag 
likt fordelt mellom å gjøre alt selv men delvis med innleid utstyr og at de gjør deler av 
arbeidet selv mens andre gjør resten. 

De som leide inn noen til å gjøre enkelte arbeidsoperasjoner (23,3 % av alle) ble spurt 
om hvilke arbeidsoperasjoner de leide inn og tabell 3.16 viser at det er tresking som er 
den arbeidsoperasjonen som en størst andel leier inn. Det er hele 82 prosent av disse 209 
kornbøndene som leier tresking. Dersom en tar med de som leier hjelp til alt vil det bety 
at det er om lag 21 prosent av kornprodusentene som leier tresking. Også sprøyting er 
det en stor andel som leier, mens jordarbeiding blir leid inn av relativt få.  
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Tabell 3.16: Arbeidsoppgaver som leies på driftsenheten  

Jeg leier … 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger og 

Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 … pløying 6,2% 6,2% 12,7% 7,7% 8,6% 

 … såing 25,0% 17,2% 23,9% 19,2% 21,5% 

 
… annen 
jordarbeiding 4,2% 0,0% 9,9% 3,8% 4,8% 

 … sprøyting 29,2% 64,1% 59,2% 57,7% 53,6% 

 … tresking 85,4% 82,8% 78,9% 80,8% 81,8% 

 … korntransport 27,1% 26,6% 40,8% 26,9% 31,6% 

 Antall 48 64 71 26 209 
 

Tabell 3.16 viser at det er vanlig å leie mer enn en arbeidsoppgave og i gjennomsnitt 
leies det to arbeidsoppgaver. 

De få (2,6 %) kornprodusentene som leide alle arbeidsoppgavene fikk også et spørsmål 
om årsaken til dette. Det var bare 24 som fikk dette spørsmålet og av de er det ni som 
svarer at «Innleie er rasjonelt, enkelt og passer meg godt». Videre var det fem som oppga 
at de ikke hadde eget utstyr, eller at de prioritere tidsbruken på noe annet. 

De kornprodusentene som hadde leid hjelp til alle eller deler av arbeidsoppgavene ble 
deretter spurt etter hvor fornøyd den enkelte var med tidspunktet for hjelpen. Tabell 3.17 
viser at om lag 90 prosent er godt eller svært godt fornøyd med tidspunktet. Direkte 
misfornøyd er det bare 2,6 prosent som er, og alle disse er lokalisert i Stjørdals- og 
Steinkjerområdet. Namdalingene er markant mer fornøyd med entreprenøren enn de i 
Stjørdalsområdet.  

Tabell 3.17: Hvor fornøyd er du i forhold til å få utført arbeidet til ønsket tidspunkt  

Hvor fornøyd er du i 
forhold til å få utført 
arbeidet til ønsket 
tidspunkt? 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Svært godt 
fornøyd 24,1% 33,3% 39,5% 48,4% 35,3% 

Godt fornøyd 63,0% 60,6% 45,7% 45,2% 53,9% 

Verken fornøyd 
eller misfornøyd 7,4% 6,1% 9,9% 6,5% 7,8% 

Misfornøyd 5,6% 0,0% 3,7% 0,0% 2,6% 

Vet ikke 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,4% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 54 66 81 31 232 
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3.5 Investeringsplaner 
Alle kornprodusentene fikk spørsmål om de hadde planer om å investere i maskiner og 
utstyr for kornproduksjon i løpet av de kommende to årene. Tabell 3.18 viser at 31 
prosent har konkrete investeringsplaner i løpet av 2015 eller 2016. Investeringslysten er 
størst i Steinkjerområdet hvor det er over 35 prosent som har slike planer. I de sørlige 
delene av fylket er det 27 prosent som har investeringsplaner i forhold til maskiner og 
utstyr for kornproduksjon. 

Tabell 3.18: Investeringsplaner i maskiner og utstyr for kornproduksjon i løpet av en 
2-årsperiode  

Investeringsplaner i 
maskiner og utstyr for 
kornproduksjon i 
løpet av en 2-
årsperiode? 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Ja 27,6% 27,1% 35,4% 33,3% 30,8% 

Nei 72,4% 72,9% 64,6% 66,7% 69,2% 

Totalt 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 192 292 291 132 907 

Det er om lag en av tre som planlegger å investere i maskiner eller utstyr i 2015 eller 
2016. De som svarte at de hadde slik konkrete investeringsplaner ble spurt etter om lag 
hvor mye de planla å investere for i løpet av 2015 og 2016. De som har investerings-
planer planlegger å investere for litt over kr 250 000 i gjennomsnitt. 

Tabell 3.19: Hvilke maskiner planlegger dere å investere  

 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, 

Inderøy og 
Leksvik Namdalen 

 … skurtresker 15,4% 16,5% 17,6% 19,0% 17,1% 

 … traktor 21,2% 21,5% 18,6% 16,7% 19,6% 

 … transportutstyr 17,3% 7,6% 9,8% 7,1% 10,2% 

 … jordbearbeidingsutstyr 69,2% 63,3% 66,7% 69,0% 66,5% 

 … annet 26,9% 22,8% 29,4% 26,2% 26,5% 

 Antall 52 79 102 42 275 
 

Det er jordbearbeidingsutstyr de fleste planlegger å investere i, om lag to av tre av de 
som planlegger å investere vil investere i jordbearbeidingsutstyr. Disse har i gjennom-
snitt angitt at de planlegger å investere for kr 200 000. Hele dette beløpet på kr 200 000 
er nok ikke tenkt brukt til jordbearbeidingsutstyr ettersom det var mulighet for å angi 
flere investeringsobjekter. De 44 som hadde krysset av for at de planla en investering i 
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tresker har angitt at de skal investere for litt over en halv mill. i gjennomsnitt. Også de 
51 som skal kjøpe traktor har nesten en halv mill. i planlagt investering.  

Beløpet de planlegger å investere for varierer fra kr 10 000 til kr 3 mill. og dersom vi 
summer alle disse 267 investeringsbeløpene blir det litt over 67 mill. kroner.  

3.6 Gjødsling 
De spørsmålene som gjaldt gjødsling og bruk av sprøytemidler ble kun stilt til de som 
drev konvensjonelt og ikke de seks prosentene som driver økologisk.  

Tabell 3.20 viser at om lag fire av fem tilfører all gjødsel under våronna. Det er tendensen 
i hele fylket, men svakest i Stjørdalsområdet hvor under 70 prosent gjør det. Delt gjøds-
ling er vanligst i Stjørdalsområdet, med 31 prosent. 

Tabell 3.20: Gjødsling av kornarealet  

All gjødsel 
tilføres under 
våronn 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Nei 30,2% 21,3% 19,8% 17,9% 22,3% 

Ja 69,8% 78,7% 80,2% 82,1% 77,7% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 179 272 263 112 826 
 

Delt gjødsling, 
med startgjødsel 
og overgjødsling 
i vekstsesong 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Nei 69,3% 82,4% 82,1% 81,2% 79,3% 

Ja 30,7% 17,6% 17,9% 18,8% 20,7% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 179 272 263 112 826 
 

Høstgjødsling 
med husdyr-
gjødsel på hele 
eller deler av 
arealet 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Nei 92,2% 83,1% 84,4% 92,0% 86,7% 

Ja 7,8% 16,9% 15,6% 8,0% 13,3% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 179 272 263 112 826 
 

Tabell 3.20 viser også at det er relativt vanlig å tilføre husdyrgjødsel på hele eller deler 
av arealet på høsten. Å benytte husdyrgjødselen på dette viset er mest vanlig på Innherred 
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og i Steinkjerområdet. At det ikke er så vanlig i Stjørdalsområdet skyldes at det i dette 
området er en betydelig lavere andel som har husdyr. (Tabell 3.9).  

3.7 Bruk av sprøytemidler 
Ugrassprøyting er vanlig blant de kornprodusentene som driver konvensjonelt og tabell 
3.21 viser at på to av tre kornbruk blir alt arealet sprøytet med ugrasmiddel. Steinkjer-
området har den største andelen som ikke benytter ugrasmiddel med tre prosent. I de 
nordlige delene av fylket er det mer vanlig at det gjøres en vurdering i forhold til om det 
er behov for å sprøyte eller ikke.  

Tabell 3.21:  Sprøyting mot ugras i korn  

Sprøyting mot ugras i 
korn. 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, 

Inderøy og 
Leksvik Namdalen 

 

Det sprøytes ikke 
mot ugras 0,0% 0,7% 3,0% 1,7% 1,4% 

Alt kornareal 
sprøytes mot ugras 70,9% 76,3% 59,7% 45,2% 65,6% 

Ugrassprøyting 
gjennomføres ved 
behov 29,1% 23,0% 37,3% 53,0% 33,0% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 179 274 268 115 836 
 

Mens ugrassprøyting ble i stor grad gjennomført programmessig er ikke det i samme 
grad tilfellet i forhold til sprøyting mot sopp og insekter. 

Soppsprøyting blir gjennomført en gang hos litt under halvparten av kornprodusentene. 
Tabell 3.22 viser at det er markant flere som vanligvis velger å ikke sprøyte mot sopp 
(12 %) i forhold til mot ugras (1 %). En av tre velger å avvente soppsprøyting for å 
vurdere behovet. 
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Tabell 3.22: Sprøyting mot soppsykdommer i korn  

Sprøyting mot 
soppsykdommer i korn. 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, 

Inderøy og 
Leksvik Namdalen 

 

Det sprøytes 
vanligvis ikke mot 
soppsykdommer 10,4% 7,7% 15,4% 19,1% 12,3% 

Alt kornareal 
sprøytes 1 gang 
mot 
soppsykdommer 46,7% 55,5% 50,2% 33,9% 48,9% 

Alt kornareal 
sprøytes 2 ganger 
mot 
soppsykdommer 3,3% 8,0% 3,0% 3,5% 4,8% 

Soppsprøyting 
gjennomføres ved 
behov 39,6% 28,8% 31,5% 43,5% 34,0% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 182 274 267 115 838 
 

Tabell 3.23 viser at det mest vanlige er å ikke sprøyte mot innsekt, nesten 70 prosent 
sprøyter vanligvis ikke mot innsekt, mens litt under 30 prosent sprøyter mot innsekt 
dersom det er behov. Kun to prosent sprøyter alt arealet mot innsekt. I Stjørdalsområdet 
er det betydelig flere som sprøyter mot insekter, enten ved behov eller programmessig.  

Tabell 3.23: Sprøyting mot insektskader i korn  

Sprøyting mot 
innsektskader i korn. 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, 

Inderøy og 
Leksvik Namdalen 

 

Det sprøytes 
vanligvis ikke mot 
insektskader 53,8% 67,2% 76,6% 78,3% 68,8% 

Alt kornareal 
sprøytes mot 
insektskader 6,6% 0,7% 1,5% 0,0% 2,2% 

Sprøyting mot 
insektskader 
gjennomføres ved 
behov 39,6% 32,1% 21,9% 21,7% 29,1% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 182 274 265 115 836 
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3.8 Grøftetilstanden 
I spørreskjemaet var det ett spørsmål som tok for seg hvordan kornbøndene vedlikeholdt 
sine grøfter og hydrotekniske anlegg. Svarene på dette spørsmålet er vist i tabell 3.24 og 
der ser en at det i enkelte områder er en stor andel med selvdrenerende jord som ikke har 
behov for grøfting, spesielt i Namdalen er denne andelen stor (28 %). I Stjørdalområdet 
er det over 12 prosent av kornbøndene som angir at store deler av arealet er selv-
drenerende. I Innherred og Steinkjerområdet er andelen gårder som har selvdrenerende 
jord betydelig lavere.  

Litt over 60 prosent vedlikeholder grøftene regelmessig, men ikke fortløpende. Med det 
menes nok at det tar for lang tid mellom hver gang det blir drenert. Om lag 22 prosent 
gjennomfører dreneringen fortløpende, mens det er åtte prosent som ikke drenerer. Ut 
fra det brukerne selv rapporterer er tilstanden i Namdalen markant bedre enn i resten av 
fylket. I Namdalen er det om lag halvparten som gjennomfører dreneringen fortløpende 
eller som har jord som er selvdrenerende. I de andre områdene i fylket er denne andelen 
på rundt 27 prosent.  

Tabell 3.24: Hvordan gjennomfører du vedlikeholdet av dreneringen og 
avskjæringsgrøftene  

Hvordan gjennomfører du 
vedlikeholdet grøftene. 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker 

og Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Det er selvdrenerende 
jord uten vedlikeholds-
behov 12,2% 3,9% 1,4% 27,9% 8,3% 

Det er fortløpende/ 
årlig vedlikehold av 
drenering 15,4% 23,5% 25,3% 20,9% 22,0% 

Vedlikehold av 
drenering gjennom-
føres regelmessig, 
men ikke fortløpende 61,2% 65,3% 65,6% 45,7% 61,7% 

Det foretas ikke 
vedlikehold av 
drenering 11,2% 7,4% 7,6% 5,4% 8,0% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 188 285 288 129 890 
 

3.9 Forhold som påvirker avlingsnivået 

I spørreskjemaet var det spørsmål i forhold til hvilke forhold som brukerne mente ville 
ha effekt i forhold til å øke avlingsnivået. Det var listet opp tolv ulike forhold og respon-
denten ble spurt etter hvilken effekt de tror de ulike har for å øke avlingen. Svaralter-
nativene er fra 1 til 5, hvor 1 er «Uten effekt» mens 5 er «Svært stor effekt».  
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Det er mange ulike måter en kan fremstille dette på og vi har valgt å lage en figur som 
viser andelen som har krysset av på en 5’er for vedkommende forhold, det vil altså si at 
brukerne mener vedkommende forhold har svært stor betydning i forhold til å øke 
avlingen. I figur 3.1 er de forholdene som det ble spurt om sortert i stigende rekkefølge 
og da ser en at brukerne har relativt liten tro på mer sprøyting i forhold til insekt eller 
stråforkorting eller bedre teknologiske løsninger som f.eks. N-sensor/GPS til overgjøds-
ling/sprøyting. Alle disse tre forholdene er det under ti prosent som mener kan ha en 
svært stor effekt på avlingsnivået.  

I den andre enden av skalaen er bedre drenering, riktig tidspunkt for jordarbeiding og 
mer vekstskifte. Disse tre forholdene er det over 25 prosent som mener vil ha svært stor 
effekt i forhold å øke avlingen. 

 
Figur 3.1:  Andelen som har angitt at vedkommende forhold vil ha en svært stor 

effekt i forhold til å øke avlingen.  
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I figur 3.1 har vi valgt å bare ta med de totale tallene for hele fylket. I tabell 3.25 ser en 
andelen som har krysset av for «Svært stor effekt» både i forhold til de ulike områdene 
og samlet sett.  

Tabell 3.25 viser at det er enkelte regionale forskjeller, men hovedinntrykket er at opp-
fatningen er relativt samstemt i hele fylket i forhold til hvilke forhold som har stor 
betydning eller ikke.  

Tabell 3.25: Forhold med svært stor effekt  

Andelen som har angitt at 
forholdet under har svært 
stor effekt i forhold til å 
øke avlingen. 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Bedre sortsvalg 
tilpasset lokale forhold 9,9% 16,7% 13,9% 17,8% 14,5% 

Bedre jordarbeiding 8,1% 7,4% 13,1% 9,9% 9,7% 

Riktig tidspunkt for 
jordarbeiding 24,3% 28,8% 31,2% 30,3% 28,8% 

Bedre teknologiske 
løsninger, f.eks. N-
sensor/GPS til 
overgjødsling/sprøyting 8,8% 7,6% 6,3% 3,6% 6,8% 

Bedre ugras-
bekjempelse 14,2% 7,7% 11,2% 9,8% 10,5% 

Bedre bekjempelse av 
soppsykdommer 16,5% 15,4% 13,2% 13,3% 14,6% 

Bedre insekt-
bekjempelse 3,7% 4,0% 1,2% 1,9% 2,8% 

Mer eller bedre strå-
forkorting 6,3% 6,9% 5,4% 5,5% 6,1% 

Mer vekstskifte 30,9% 24,4% 34,8% 30,8% 30,0% 

Bedre rydding av kant-
vegetasjon 13,4% 13,6% 19,7% 12,0% 15,3% 

Bedre tilgang til husdyr-
gjødsel/mer husdyr-
gjødsel 18,5% 22,6% 21,9% 26,4% 22,1% 

Bedre drenerings-
tilstand på jorda 29,1% 23,8% 27,1% 22,7% 25,8% 

 Antall 176 273 269 122 840 
 

3.10 Kompetanse 
Hvordan kornprodusentene vurderte egen kompetanse var også tatt med i skjemaet og 
der var det listet opp seks ulike forhold og respondentene ble spurt om å angi egen 
kompetanse på en skale fra 1 (Svært dårlig) til 5 (Svært god).  
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I figur 3.2 har vi vist hvordan kornbøndene vurderer egen kompetanse. Tallverdien viser 
hvor høyt på skalaen fra en til fem de mener at de selv skårer. Alle de forholdene det er 
spurt etter har bøndene i gjennomsnitt gitt seg selv en høy skår, mellom 3,7 og 4,1. 
Sortsvalg og sprøyting er de forholdene de mener de er dårligst på samlet sett (3,7), mens 
jordbearbeiding har fått verdien 4,1. Forskjellene mellom områdene i Nord-Trøndelag 
er svært små. 

 
Figur 3.2:  Vurdering av egen kompetanse i forhold til enkelte forhold i 

kornproduksjonene  
 

I forhold til kompetanse er det viktig å kunne ha tilgang på gode kunnskapsleverandører 
og nettverk. Derfor er det i spørreskjemaet listet opp ni ulike kunnskapsleverandører og 
nettverk som kornprodusentene skulle vurdere hvor stor betydning de mener de ulike 
kunnskapsleverandørene og nettverkene har for dem. Svaralternativene er fra 1 (Uten 
betydning) til 5 (Svært stor betydning). Det var også muligheter for å svare «Vet ikke» 
eller «Ikke benyttet/ har ikke kjennskap til dem». De to siste svarkategoriene er ikke tatt 
med når det beregnes gjennomsnittsverdi.  

I tillegg til å se på gjennomsnittsverdien som viser hvor betydningsfullt bøndene mener 
de ulike kunnskapsleverandørene og nettverkene er, har det også interesse hvor mange 
som benytter de ulike foraene. F.eks. er det ganske mange som ikke benytter nettforum/ 
Facebook, dette gjelder om lag tolv prosent av alle spurte. Norsk landbruksrådgivning 
er det også om lag ni prosent som ikke har benyttet, mens omtrent samtlige har benyttet 
kollegaer, tidsskrifter eller maskinleverandører.  
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I figur 3.3 er de ulike kunnskapsleverandørene og nettverkene rangert etter betydning og 
da ser en at rådgivning i bank og nettforum/Facebook komme lavt ut med en gjennom-
snittsverdi på 1,9. Kollegaer/andre kornprodusenter er det nettverket som de mener har 
størst betydning, det har en gjennomsnittsverdi på 4,0. Norsk landbruksrådgivning var 
det ganske mange (9 %) som ikke hadde benyttet seg av, men blant de som hadde 
benyttet seg av dem er det en høy gjennomsnittsskår på 3,6. Det som kanskje er litt 
overraskende er at kommunal landbruksforvaltning og regnskapsføreren har så pass liten 
betydning som de har. 

Også på dette spørsmålet er det relativt små geografiske forskjeller, men noen er det. 
F.eks. mener alle at kollegaer er viktig, men i Namdalen har de markant mindre betyd-
ning enn i de andre områdene i fylket. Norsk landbruksrådgivning en større betydning i 
Namdalen enn i de andre områdene.  

 
Figur 3.3:  Vurdering av nytteverdi til enkelte kunnskapsleverandører og nettverk 
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3.11 Yrkesvalg i dag 
Ett spørsmål som er stilt i alle undersøkelsene til bønder vi har hjulpet fylkesmannen 
med i de siste årene er hvilket yrkesvalg de ville gjort i dag. Hele 60 prosent av korn-
produsentene ville gjentatt det yrkesvalget de har gjort, sammen med sauebøndene er 
dette det høyest andelen, mens svineprodusentene ligger på 52 prosent og blant melke-
produsentene var det 46 prosent som ville gjentatt yrkesvalget (Haugset m.fl. 2011), 
(Nossum 2013) (Nossum 2014).  

Det er bare 11 prosent av kornbøndene som ikke ville blitt bonde.  

 
Figur 3.4:  Yrkesvalg i dag  
 

Tabell 3.26 viser svarene på spørsmålet knyttet til yrkesvalg, svarene vises i forhold til 
de ulike geografiske områdene og samlet. Ut fra tabellen ser en at kornprodusentene på 
Innherred er mest fornøyd med yrkesvalget, mens Namdalingene i større grad kunne 
tenkt seg en annen produksjon.  
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Tabell 3.26:  Dersom du hadde hatt mulighet til å gjøre ditt yrkes valg på nytt, hva 
ville du ha gjort da  

Dersom du hadde hatt 
mulighet til å gjøre ditt 
valg på nytt, ville du da: 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker 

og Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, 

Inderøy og 
Leksvik Namdalen 

 

Blitt bonde med 
dagens 
produksjon/-er 
på driftsenheten 57,5% 66,9% 58,4% 53,6% 60,3% 

Blitt bonde, men 
med andre 
produksjoner 14,0% 10,4% 10,3% 18,4% 12,3% 

Ikke blitt bonde 11,7% 8,3% 11,7% 12,0% 10,7% 

Vet ikke 16,8% 14,4% 19,6% 16,0% 16,8% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 179 278 281 125 863 
 

3.12 Motivasjon til å eie og drive landbruksproduksjon 
Kornbøndene ble spurt etter hvor viktig de syntes åtte ulike forhold var for motiva-
sjonene til å eie og drive med landbruksproduksjon. Svaralternativene var fra 1 (Uten 
betydning) til 5 (Svært viktig), samt at de også kunne krysse av for «Vet ikke». Ved 
beregning av gjennomsnittsverdi er «vet ikke» tatt ut. 

Det er tre forhold som peker seg ut med en gjennomsnittsverdi på over 4 og som bøndene 
mener har stor betydning i forhold til motivasjonen til å eie og drive landbruksproduk-
sjon. Den viktigste er «Tar vare på og utvikle gårdens ressurser» med hele 4,4 som 
gjennomsnittsverdi. Den neste er i forhold til gården som bosted og har en verdi på 4,3, 
mens tilfredsstillende økonomi kommer på tredje med 4,1.  

Tilgangen på arbeidskraft vurderes derimot som uproblematisk. Begge de to opplistede 
forhold som går i forhold til arbeidskraft («Tilgang på ekstern arbeidskraft» og «Tilgang 
på entreprenører til bruk i drifta») har fått verdien 2,6. De tre siste forholdene («Aktiv 
deltakelse i drifta fra samboer/ektefelle/familie», «Rekruttering/ny generasjon som vil 
videreføre drifta» og «Aktivt produsentmiljø i nærområdet») har en gjennomsnittsverdi 
mellom 3,2 og 3,6.  
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Figur 3.5:  Motivasjon til å eie og drive landbruksproduksjon  
 

3.13 Framtidige planer 
Bøndene ble spurt om de ønsket å øke eller redusere kornarealet. Svarene på dette 
spørsmålet er framstilt i tabell 3.27 og viser at svært få ønsker å redusere kornarealet. 
Halvparten ønsker å fortsette med det samme kornarealet som de har nå, mens om lag 
44 % ønsker å øke kornarealet. 

Det er ganske små forskjeller mellom områdene i fylket i forhold til ønske om å redusere 
kornarealet; det varierer mellom fire og sju prosent. I Namdalen og Steinkjerområdet er 
det størst ønske om å øke arealet.  
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Tabell 3.27: Har du/dere ønsker eller planer om å utvide eller redusere arealet med 
korn  

Har du/dere ønsker 
eller planer om å 
utvide eller redusere 
arealet med korn? 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker 

og Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, 

Inderøy og 
Leksvik Namdalen 

 

Ønsker å øke 35,8% 40,6% 52,1% 48,0% 44,4% 

Vil fortsette 
med samme 
areal som nå 58,1% 53,9% 43,6% 44,7% 50,1% 

Ønsker å 
redusere 6,1% 5,5% 4,3% 7,3% 5,5% 

Total 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antall 179 271 282 123 855 
 

De som svarte at de ønsker å redusere kornarealet er spurt hva de planlegger å benytte 
det frigitte arealet til og svarene fra dem viser at hele 78 prosent (37 av totalt 47 svar) 
ønsker å disponere arealet til andre produksjoner enn korn. Et mindretall på 19 prosent 
(9 av 47) ønsker å leie ut arealet, mens fire har angitt en annen grunn. 

De som ønsker å øke kornarealet er også spurt etter hvordan de planlegger å gjennomføre 
økningen. Tabell 3.28 viser svarene på dette spørsmålet og vi ser at det er stort ønske om 
å leie mer jord for korndyrking, spesielt i Stjørdalsområdet og på Innherred er det stor 
etterspørsel etter leiejord. I de samme områdene er det også stor vilje til å kjøpe jord, 
mens det i Steinkjerområdet og i Namdalen er større muligheter for og ønsker om 
nydyrking.  

Tabell 3.28:  Hvordan øke kornarealet  

Hvordan kornarealet kan 
økes.  

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker og 

Frosta 
Levanger 
og Verdal 

Steinkjer, 
Verran, Inderøy 

og Leksvik Namdalen 

 

Leie jord til korndyrking  79,7% 67,0% 54,1% 52,5% 61,9% 

Kjøpe jord til 
korndyrking  54,7% 58,7% 44,5% 25,4% 47,4% 

Nydyrking for å øke 
arealet 20,3% 31,2% 62,3% 64,4% 46,6% 

Redusere andre 
jordbruksproduksjoner 
for driftsenheten  14,1% 11,9% 13,7% 16,9% 13,8% 

 Antall 64 109 146 59 378 
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I tabell 3.28 er det mest vanlige alternativet leie av jord. De som valgt dette alternativet 
fikk et tilleggsspørsmål om hvor stort areal de ønsket å leie og hva de mente var maksi-
mal leiepris. Svarene på dette tilleggsspørsmålet viser at det er et stort ønske om å leie 
store areal. I gjennomsnitt ønsker disse 229 kornbøndene å leie 340 dekar, eller nesten 
78 000 dekar i sum. I Steinkjerområdet er det nesten 30 000 dekar som ønskes å leies og 
på Innherred er det i sum nesten 28 000 dekar. Summen for Stjørdalsområdet er på 
12 000 dekar, mens det i Namdalen er et ønske om å leie 8 000 dekar. I gjennomsnitt 
angir de at de er villig til å betale kr 340 pr dekar, men variasjonen er stor og det er de 
som har angitt helt opp til kr 700 pr dekar.  

3.13.1 Nydyrking 
Alle kornprodusentene fikk spørsmål om hvor stort areal de disponerte til å nydyrke som 
kunne blitt kornjord. Et klart flertall av kornprodusentene i Steinkjerområdet og i Nam-
dalen har areal som kan dyrkes og bli kornjord, mens det i Stjørdalsområdet og på Inn-
herred er under halvparten som har slike muligheter. Samlet sett er det 59 % av korn-
bøndene i fylket som har muligheter for nydyrking. Dette spørsmålet er uavhengig av 
om de har planer om å gjennomføre dette eller ikke. 

Tabell 3.29 viser svarene på spørsmålet i forhold til areal de disponerer som kan være 
egnet til nydyrking og deretter benyttes til kornproduksjon. I tabellen ser vi at det er i 
Stjørdalsområdet de har færrest nydyrkingsmuligheter, og har de nydyrkingsmuligheter 
er areal mindre enn i de andre områdene.  

Tabell 3.29:  Nydyrking  

Nydyrking 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker 

og Frosta 

Levanger 
og 

Verdal 

Steinkjer, 
Verran, 

Inderøy og 
Leksvik Namdalen 

 

Andelen som 
disponerer areal 
til nydyrking 41,9% 48,5% 71,9% 77,4% 58,9% 

Gjenomsnittsareal 57 90 89 124 91 

Areal i sum 4 010 11 784 17 535 11 982 45 311 
 

I forhold til dette spørsmålet har vi valgt å presenter svarene også i forhold til enkelt-
kommuner, se tabell 3.30. 1/3-del av det totale nydyrkingspotensialet finnes i Steinkjer 
kommune. I Levanger og Verdal er det også betydelige areal som potensielt kan dyrkes 
og bli kornjord.  

I denne undersøkelsen er det ikke spurt etter hva som skal til for at kornbøndene starter 
opp med nydyrking eller om det er noen begrensninger i forhold til f.eks. vern av det 
aktuelle området. 
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Tabell 3.30:  Nydyrkingspotensialet i enkeltkommuner i Nord-Trøndelag 

Hvilken kommune 
ligger driftsenheten i? 

Gjennomsnittsareal  Sum Antall 

Fosnes 100 100 1 

Frosta 50 751 15 

Grong 218 2 180 10 

Høylandet 51 363 7 

Inderøy 40 1 709 42 

Leksvik 27 55 2 

Levanger 70 6 102 86 

Meråker 22 45 2 

Namdalseid 147 2 366 16 

Namsos 132 793 6 

Nærøy 77 310 4 

Overhalla 86 2 150 25 

Snåsa 137 3 720 27 

Steinkjer 103 15 651 151 

Stjørdal 60 3 214 53 

Verdal 126 5 682 45 

Verran 60 120 2 

Total 91 45 311 494 
 

3.14 Framtida 
Kornbøndene ble spurt etter hvor mange år de tror de vil fortsette som bonde og svarene 
viser at de vil holde på i 14-15 år i gjennomsnitt. Dette er ganske naturlig ettersom vi så 
tidligere at de i gjennomsnitt var født i 1964 og dersom vi går 15 år fram i tid vil de bli 
66 år. 

I spørreskjemaet var det også spurt etter hva de mente var den mest realistiske framtida 
for driftsenheten. Tabell 3.31 viser svarene på dette spørsmålet og der ser vi at de aller 
fleste mener at gården vil bli solgt videre til neste generasjon. Om lag ti prosent tror at 
gården vil bli solgt til noen utenfor familien. I Stjørdalområdet er det en av fire som tror 
at jorden blir solgt eller leid bort og at det bare blir en boplass igjen.  
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Tabell 3.31:  Hva er den mest realistiske framtida for driftsenheten/gården slik det 
vurderes i dag  

Hva er den mest 
realistiske framtida for 
driftsenheten/gården slik 
det vurderes i dag? 

Kommuner Total 

Stjørdal, 
Meråker 

og Frosta 

Levanger 
og 

Verdal 

Steinkjer, 
Verran, 

Inderøy og 
Leksvik Namdalen 

 

Salg til neste 
generasjon/ 
innenfor familien 67,2%  70,7%  73,0%  71,5%  70,8%  

Salg utenfor 
familien 7,7%  9,3%  15,1%  13,8%  11,5%  

Driftsenheten 
blir boplass, 
med bortleid 
eller solgt jord 25,1%  20,0%  11,9%  14,6%  17,7%  

Totalt 

% 100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

Antall 183  280  285  123  871  
 

3.15 Andre kommentarer 
Til slutt i spørreskjemaet hadde respondentene mulighet til å skrive ned sine egne 
kommentarer. Dette var et åpent felt i skjemaet. 

75 respondenter har skrevet inn sine kommentarer og det varierer over hele spektre fra 
rent tekniske kommentarer i forhold til spørreskjemaet «Bra undersøkelse» eller «Lett 
forståelige spørsmål i undersøkelsen» til landbrukspolitiske ytringer ala «Mye avhenger 
av om Sølvi fjernes. Hun tenker stort og ikke på oss små/mellomstore» eller «Ad pkt. 34: 
Hvordan kvantifisere motivasjon når storsamfunnets demotivasjon er total?».  

Kommentarene er anonymisert og oversendt til Fylkesmannen. 
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Spørreskjema til gårdbrukere med kornproduksjon i Nord-Trøndelag 
 
Det er et mål om å øke matproduksjonen i Norge. Kornproduksjon både til mat og fôr er i denne 
sammenheng viktig. Det skjer store endringer i strukturen i norsk landbruk og Fylkesmannen ønsker 
på denne måten å skaffe oversikt og kunnskap om status og framtidsplaner hos kornprodusentene i 
vårt fylke.  
 
Vi setter derfor stor pris på at du tar deg tid til å svare på noen spørsmål.  
 
Trøndelag Forskning og Utvikling har det faglige ansvaret for spørreundersøkelsen.  
 
Hvis du har spørsmål, så kontakt med  
Landbruksavdelinga: Jon Olav Veie - 958 70 275 
Trøndelag FoU: Gunnar Nossum - 900 46 434  
 

1. Eier av driftsenheten er: 
 Kvinne 
 Mann 
 Vi eier i fellesskap 

2. Hovedutøver er: 
 Kvinne 
 Mann 
 Vi driver i fellesskap 

3. Hovedutøver er gift/samboende 
 Ja 
 Nei  hopp til spm. 5 

4. Er ektefelle/samboer aktivt med i drifta 
 Ja 
 Nei 

5. Hovedutøvers fødselsår 
(oppgi årstall) (oppgi begge årstallene hvis dere driver sammen) 
Hovedutøver  _________________________ 
Ektefelle/samboer  _________________________ 

6. Har hovedutøver eller samboer/ektefelle arbeid utenfor driftsenheten i tillegg til 
gårdsdrifta 

 Ja 
 Nei  hopp til spm. 8 

7. Angi stillingsandel du/dere har utenfor bruket 
Hovedutøver  _________________________ 
Ektefelle/samboer  _________________________ 
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8. Hvilken kommune ligger driftsenheten i? 
Sett ett kryss  
 Flatanger 
 Fosnes 
 Frosta 
 Grong 
 Høylandet 
 Inderøy 
 Leka 
 Leksvik 
 Levanger 
 Lierne 
 Meråker 
 Namdalseid 
 Namsos 
 Namsskogan 
 Nærøy 
 Overhalla 
 Røyrvik 
 Snåsa 
 Steinkjer 
 Stjørdal 
 Verdal 
 Verran 
 Vikna 

9. Hvordan drives jorden? 
 Konvensjonelt 
 Økologisk 
 Under omlegging til økologisk (karens) 

10. Fulldyrka areal som driftsenheten søkte produksjonstillegg for i vekstsesongen 2014 
Angi arealet i dekar 
Fulldyrka areal siste vekstsesong (inkl. leid)  _______________ 
  herav leid jord  _______________ 

11. Egen planteproduksjon på fulldyrka areal siste vekstsesong 
Angi antall dekar som du driver. (Antall dekar som du søkte om produksjonstillegg for i 2014) 
Areal til korn og oljevekster  __________________ 
Areal til grovfôrdyrking  __________________ 
Areal til poteter  __________________ 
Areal til grønnsaker/frukt/bær  __________________ 
Andre planteproduksjoner  __________________ 
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12. Egen husdyrproduksjon på driftsenheten 
Her skal du sette ett eller flere kryss 
 Det er ikke husdyrproduksjon på driftsenheten 
 Melkeproduksjon 
 Storfekjøtt/framfôring av okser 
 Ammekyr 
 Svineproduksjon 
 Sau 
 Verpehøner 
 Slaktekylling 
 Annen husdyrproduksjon, angi hvilken ________________________________ 

13. Kryss av hvilke arter som ble dyrket for ferdigmodning av driftsenheten 
vekstsesongen 2014. 

Her skal du sette ett eller flere kryss 
 Bygg 
 Havre 
 Høsthvete 
 Vårhvete 
 Rug 
 Rybs 
 Erter 
 Annet, angi hva _______________________________ 

14. Disponerer driftsenheten egen tørke-/lageranlegg 
Hvis ja, angi hvor stor andel av avlingen i et normalår som kan lagres.  
 Ja, og det benyttes til ca. _____ % av normalavling  
 Ja, men det benyttes ikke 
 Nei 

15. Foreligger det planer om å renovere eller bygge nytt tørke/lageranlegg? 
 Ja 
 Nei 

16. Hva vil du anslå er normal salgsavling per dekar for bygg for driftsenheten? 
Angi et omtrentlig gjennomsnitt i et normalår 
 Under 250 kg 
 250-299 kg 
 300-349 kg 
 350-399 kg 
 400-449 kg 
 450-499 kg 
 500-549 kg 
 550-599 kg 
 Over 600 kg 

17. Disponerer driftsenheten egen skurtresker? 
Hvis ja angi årsmodell 
 Ja, angi årsmodell ___________ 
 Nei 
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18. Hvordan organiseres og gjennomføres arbeidet med kornproduksjon i dag? 
(sett kun ett kryss) 
 Utfører alt arbeidet selv med eget utstyr  hopp til spm. 22 
 Utfører alt arbeid selv med delvis eget utstyr og delvis med innleid utstyr fra maskinlag eller fra 

andre kornprodusenter  hopp til spm. 22 
 Utfører deler av arbeidet selv meg eget/innleid utstyr, men leier tjenester fra entreprenør/andre 

til enkelte operasjoner  besvar spørsmål 19, hopp deretter til spm. 21 
 Leier inn entreprenør/andre til å utføre alle operasjoner  hopp til spm. 20 

19. Du har svart at du leier inn entreprenører eller andre til å utføre deler av arbeidet. 
Til hvilke oppgaver benyttes kjøp av tjenester fra entreprenør/andre?  hopp til spm. 21 

(Kryss av for de operasjoner som normalt leies inn i forbindelse med kornproduksjonen) 
 Pløying 
 Såing 
 Annen jordarbeiding 
 Sprøyting 
 Tresking 
 Korntransport 

20. Du har svart at du leier inn entreprenør eller andre til å utføre alle operasjoner.  
Hva er hovedårsaken til at du/dere driver kornproduksjon med kun innleide 
tjenester? 

 Har ikke eget utstyr/vanskelig å leie utstyr for eget bruk 
 Prioriterer egen tid på andre produksjoner/annet arbeid 
 Har liten kunnskap/interesse knyttet til kornproduksjon 
 Innleie er rasjonelt og enkelt og passer meg godt 
 Annet, spesifiser årsaken(e) ______________________________________________________ 

21. Du har svart at det leies tjenester til å utføre hele eller deler av kornproduksjonen på 
driftsenheten, hvor fornøyd er du i forhold til å få utført arbeidet til ønsket tidspunkt? 

 Svært godt fornøyd 
 Godt fornøyd 
 Verken fornøyd eller misfornøyd 
 Misfornøyd 
 Vet ikke 

22. Har du planer om å investere i maskiner og utstyr for kornproduksjon i løpet av en 2-
årsperiode? 

 Ja, om lag hvor stort beløp planlegger du å investere for i maskiner og redskap i 2015 og 2016? 
 
   _____________ 

 Nei – hopp til spm. 24 

23. Det vurderes å investere i: 
 Skurtresker 
 Traktor 
 Transportutstyr 
 Jordbearbeidingsutstyr 
 Annet, angi hva ____________________________________ 
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Spørsmål 24 – 27 gjelder primært de som driver konvensjonelt 

24. Gjødsling i korn. Hvordan gjennomføres gjødslingen av korn? 
 All gjødsel tilføres under våronn 
 Delt gjødsling, med startgjødsel og overgjødsling i vekstsesong 
 Høstgjødsling med husdyrgjødsel på hele eller deler av arealet 

25. Sprøyting mot ugras i korn. Ta utgangspunkt i et «normalår». 
(Kryss av for ett av alternativene) 
 Det sprøytes ikke mot ugras 
 Alt kornareal sprøytes mot ugras 
 Ugrassprøyting gjennomføres ved behov 

26. Sprøyting mot soppsykdommer i korn. Ta utgangspunkt i et «normalår». 
(Kryss av for ett av alternativene) 
 Det sprøytes vanligvis ikke mot soppsykdommer 
 Alt kornareal sprøytes 1 gang mot soppsykdommer 
 Alt kornareal sprøytes 2 ganger mot soppsykdommer 
 Soppsprøyting gjennomføres ved behov 

27. Sprøyting mot insektskader i korn. Ta utgangspunkt i et «normalår». 
(Kryss av for ett av alternativene) 
 Det sprøytes vanligvis ikke mot insektskader 
 Alt kornareal sprøytes mot insektskader 
 Sprøyting mot insektskader gjennomføres ved behov 

28. Vedlikehold av drenering og avskjæringsgrøfter. 
Kryss av for det alternativet som passer best 
 Det er selvdrenerende jord uten vedlikeholdsbehov 
 Det er fortløpende/årlig vedlikehold av drenering 
 Vedlikehold av drenering gjennomføres regelmessig, men ikke fortløpende/årlig 
 Det foretas ikke vedlikehold av drenering 

29. Dersom du/dere ønsket å øke avlingsnivået per dekar for korn fra dagens nivå, 
hvordan vurderes effekten av følgende forhold for å øke avlingen? 

Angi antatt effekt av forholdene under 1 Uten 
effekt 

2 3 4 5 Svært stor 
effekt 

Vet ikke 

Bedre sortsvalg tilpasset lokale forhold       
Bedre jordarbeiding       
Riktig tidspunkt for jordarbeiding       
Bedre teknologiske løsninger, f.eks. N-sensor/GPS til 
overgjødsling/sprøyting       

Bedre ugrasbekjempelse       
Bedre bekjempelse av soppsykdommer       
Bedre insektbekjempelse       
Mer eller bedre stråforkorting       
Mere vekstskifte       
Bedre rydding av kantvegetasjon       
Bedre tilgang til husdyrgjødsel/ mer husdyrgjødsel       
Bedre dreneringstilstand på jorda       
Annet av stor betydning, spesifiser 
____________________________________________________________________________ 
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30. Hvilket av punktene i foregående spørsmål rangeres som viktigst for å øke avlingen på 
driftsenheten? 

Velg ett forhold 
 Bedre sortsvalg tilpasset lokale forhold 
 Bedre jordarbeiding 
 Riktig tidspunkt for jordarbeiding 
 Bedre teknologiske løsninger, f.eks N-sensor/GPS til overgjødsling/sprøyting 
 Bedre ugrasbekjempelse 
 Bedre bekjempelse av soppsykdommer 
 Bedre insektbekjempelse 
 Mer eller bedre stråforkorting 
 Mere vekstskifte 
 Bedre rydding av kantvegetasjon 
 Bedre tilgang til husdyrgjødsel/mer husdyrgjødsel 
 Bedre dreneringstilstand på jorda 
 Andre forhold 

31. Hvordan vurder du egen/driftsenhetens kompetanse på følgende områder? 
Sett ett kryss for hver linje 

 1 Svært 
dårlig 

2 3 4 5 Svært 
god 

Vet 
ikke 

Sortsvalg       
Jordarbeiding       
Gjødsling       
Sprøyting/ugras- og soppbekjempelse       
Drenering       
Driftsøkonomi og lønnsomhet       

32. For å gjøre riktige valg som kornprodusent, hvor viktig er følgende 
kunnskapsleverandører og nettverk for deg? 

Angi en vurdering for hver linje 
 1 Uten 

betydning 
2 3 4 5 Svært stor 

betydning 
Vet 
ikke 

Ikke 
benyttet/har 

ikke kjennskap 
til dem 

Norsk Landbruksrådgivning        
Kommunal landbruksforvaltning        
Såvare-/gjødsel-/plantevern-
/maskinleverandør        

Regnskapsfører/øk.rådgiver        
Rådgiver i bank        
Kollegaer/andre 
kornprodusenter        

Fagblad og tidsskrifter        
Informasjon på ulike nettsider        
Nettforum, facebook etc        
Dersom du benytter andre som har stor betydning for deg angi hvem 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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33. Dersom du hadde hatt mulighet til å gjøre ditt valg på nytt, ville du da: 
 Blitt bonde med dagens produksjon/-er på driftsenheten 
 Blitt bonde, men med andre produksjoner 
 Ikke blitt bonde 
 Vet ikke 

34. Hvor viktig er følgende forhold for din motivasjon for å eie og drive 
landbruksproduksjon 

Angi en vurdering av viktigheten for følgende forhold 
 1 Uten 

betydning 
2 3 4 5 Svært stor 

viktighet 
Vet ikke 

Tar vare på og utvikle gårdens ressurser       
Aktivt produsentmiljø i nærområdet       
Tilgang på ekstern arbeidskraft       
Tilfredsstillende driftsøkonomi/lønnsomhet       
Rekruttering/ny generasjon som vil 
videreføre drifta       

Tilgang på tjenester/entreprenører til bruk i 
drifta       

Aktiv deltakelse i drifta fra 
samboer/ektefelle/familie       

Utvikle og vedlikeholde gården som bosted       
Annet som er viktig for deg/dere, spesifiser 
______________________________ 
______________________________ 

35. Har du/dere ønsker eller planer om å utvide eller redusere arealet med korn? 
 Ønsker å øke  besvar spørsmål 36, hopp deretter til spm. 39 
 Vil fortsette med samme areal som nå  hopp til spm. 39 
 Ønsker å redusere  hopp til spm. 38 

36. Du har svart at du ønsker å øke kornarealet.  
På hvilken måte er det realistisk å øke kornarealet? 

Her kan du sette flere kryss 
 Redusere andre jordbruksproduksjoner for driftsenheten  hopp til spm. 39 
 Leie jord til korndyrking  besvar spm. 37, hopp deretter til spm. 39 
 Kjøpe jord til korndyrking  hopp til spm. 39 
 Nydyrking for å øke arealet  hopp til spm. 39 

37. Du har svart at du ønsker å leie mer jord til korndyrking.  
Hvor mye er du villig til å betale per dekar i leie for godt vedlikeholdt kornjord 
innenfor 10 km fra driftssenteret ditt, og hvor mye ønsker du å leie?  hopp til spm. 39 

Skriv inn tall i feltene under 
Areal du ønsker å leie  _________________________ daa 
Maksimal leiepris  _________________________ kr pr daa 
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38. Du har svart at du ønsker å redusere kornarealet.  
Hvordan skal arealet som frigis benyttes? 

Her kan du sette flere kryss 
 Jorda vil bli disponert til andre produksjoner enn korn av driftsenheten 
 Jorda leies ut 
 Jorda selges 
 Annet, angi hvordan __________________________________________________________ 

39. Hvor stort potensial for nydyrket areal egnet for korndyrking disponerer 
driftsenheten? 

Angi hvor stort potensialet er i dekar uavhengig om du planlegger å dyrke eller ikke. 
___________ daa 

40. Hvor lenge tror du at du/dere vil være aktive drivere av driftsenheten forutsatt 
rammebetingelser som i dag? 

Angi et anslag over antall år du/dere vil fortsette som drivere 
___________ antall år 

41. Hva er den mest realistiske framtida for driftsenheten/gården slik det vurderes i dag? 
 Salg til neste generasjon/innenfor familien 
 Salg utenfor familien 
 Driftsenheten blir boplass, med bortleid eller solgt jord 

42. Dersom du har noen kommentarer er du velkommen til å skrive dem i feltet under 
 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

Takk for at du tok deg tid til å svare på disse spørsmålene! 
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