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Internasjonalt år for 

familielandbruket 
Vil Småbønder i Utviklingsland Forsvinne? 

Stein Holden 



Er Familielandbruket i ferd 

med å dø? 

• Hadde Lenin rett og derfor Chayanov feil? 

• Hvor dominerer familielandbruket og hvorfor? 

• Hva bestemmer størrelsen på landbruksenhetene? 

• Hva skiller utviklingsprosessen i industiland og 

utviklingsland? 

• Er familiebruket truet i Norge? 

• Er småskalajordbruk et hinder for utvikling i Afrika? 

• Er stordrift mer eller mindre bærekraftig enn smådrift? 

• Finnes det mulige synergieffekter mellom stordrift og 

smådrift?  
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Hadde Lenin rett og derfor 

Chayanov feil? 
• Chayanov – Russlands ledende landbruksøkonom på tidlig 

1900-tallet 

–Han hevdet at ”familielandbruket” (”peasant husholdet”) 

var en robust og stabil organisasjonsform basert på studier 

av russiske bønders tilpasning 

–Lenin så bondejordbruket som et ledd i den kapitalistiske 

utviklingsprosessen og mente at familielandbruket ville bli 

erstattet med et mer kapitalistisk industrijordbruk – før 

revolusjonen... 

–Chayanov ble forvist til Sibir og døde der... 

–Hans teori om småbønders tilpasning lever videre og 

brukes fortsatt, og småbønder finnes det fortsatt mange av 
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Hvordan definere ”familiebruk”? 

• Ulike definisjoner er brukt, ingen konsensus definisjon 

• Noen kriterier: 

–Familiearbeidskraft dominerer på bruket. Hvor mye 

arbeidskraft kan leies? 

–En familie eier det meste av jorda/eiendommen og bor 

på og driver bruket. 

–Skal hobbysmåbruk inngå? Hvor trekke grensen? 

–Har størrelsen på bruket betydning? 
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Omfang av familiejordbruket i verden 

• Det finnes minst 570 millioner gårdsbruk 

• Minst 500 millioner av disse er familiebruk 

• De produserer minst 56% av landbruksproduksjonen 

• Av jordbruksarealet driver de 

–68% i Europa 

–85% i Asia 

–62% i Afrika 

–83% i Nord- og Mellom-Amerika 

–18% i Sør-Amerika 

• Over 475 millioner gårdsbruk er mindre enn 20 dekar 

(FAO, 2014) 
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Hvor dominerer 

familielandbruket og hvorfor? 

• Noen tall fra dagens landbruk i verden: 

–FAO beregner at det finnes 570 millioner gårdsbruk i 

verden, hvorav 500 millioner er familieeid. 

–De produserer minst 56% av landbruksprodusjonen 

–Familiebruk driver  

• 68% av jordbruksarealet i Europa,  

• 85% av jordbruksarealet i Asia,  

• 62% av jordbruksarealet i Afrika,  

• 83% av jordbruksarealet i Nord- og Mellom-Amerika   

• 18% av jordbruksarealet i Sør-Amerika 
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Hva bestemmer størrelsen på 

landbruksenhetene? 

• Topografi 

• Tilgjengelig teknologi 

• Markedsadgang og relative priser 

–Lønninger og tilgang til arbeid utenfor landbruket 

–Landbrukspolitikk og fordeling av eiendomsrettigheter 

• Hvordan endres bruksstørrelsen over tid innen land? 

–Økning i høyinntektsland ( færre og større bruk) 

–Reduksjon i lavinntektsland ( flere og mindre bruk) 

–Vil disse trendene fortsette? 
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Sammenheng mellom 

lønninger og bruksstørrelse 
• Det er høyere lønninger som 

har drevet fram 

mekaniseringen og utviklingen 

mot større bruk 

– I USA 

–som i Norge 

–Og som forklarer at små 

bruk fortsatt dominerer i 

land med lave lønninger 

–Der er små bruk fortsatt 

mer kostnadseffektive 
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Fundamentale forhold med et 

familiebruk 
• Et bondehushold er både en produksjons- og en 

konsumenhet som forener produksjon, konsum, sparing 

og investering 

• Produksjonsforholdene innebærer at markedene man 

opererer innen er imperfekte og det betyr at 

produskjonsbeslutninger ikke gjøres uavhengig av 

konsum og investeringsbeslutninger 

• Gården som bosted  

• De forvalter en familieeiendom som de ofte er 

følelsesmessig knyttet til 

• ”Familielimet” bidrar til at familiebruk er mer 

kostnadeffektive 
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Er familiebruket truet i Norge? 

• Er det for gode muligheter utenfor jordbruket? 

–Er lønningene og sysselsettingsmulighetene blitt så 

gode utenfor jordbruket at landbrukspolitikken ikke 

har mulighet til å endre en rask omlegging mot større 

bruk? 

• Er samdrifter mer effektive enn familiebruk eller er 

samdrifter bare en mellomløsning mot større og mer 

effektive familiebruk? 
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Er det småskala jordbruket som 

hindrer vekst og utvikling i Afrika? 

• Bør det erstattes med storskala mekanisert 

jordbruk for å utnytte skalaøkonomier? 

• Paul Collier (britisk utviklingsøkonom) har nylig 

argumentert for en slik tilnærming 

• Finnes det stordriftsfordeler i tropisk jorbruk? 
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Ny etterspørsel etter land i Afrika 

(”Land Grab”) 
– 20x økning i etterspørselen de siste 5-7 år 

– Etterspørselen har kommet plutselig i tynt befolkede områder 

hvor landrettigheter ofte ikke er formalisert 

– Lokalbefolkninga blir lett skjøvet ut til fordel for store investorer 

– Svake og mangelfulle institusjonelle rammeverk 

– Afrikanske ledere ser dette som en utviklingsmulighet men 

mangler kunnskaper om sårbarheten til økosystemene i disse 

områdene 

– Usikkert/tvilsomt om investorene har den nødvendige 

fagkompetansen til å drive bærekraftig jordbruk 

– Stort behov for kunnskapsgenerering og bedre regulering av 

denne aktiviteten 







Lite utnyttet produktivt areal pr land 
High potential, non-cult., -forested,  -protected land  < 25/km2 

1000 ha Relative 1000 ha Relative 

Sudan 46,025 2.82 Tanzania 8,659 0.94 

Brazil 45,472 0.73 Bolivia 8,317 2.92 

Russian Fed. 38,434 0.32 Cent. Afr. Rep. 7,940 4.23 

Argentina 29,500 1.05 Paraguay 7,269 1.34 

Australia 26,167 0.57 Colombia 4,971 0.68 

D.R. Congo 22,498 1.53 Ethiopia 4,726 0.34 

Mozambique 16,256 2.85 Cameroon 4,655 0.68 

Madagascar 16,244 4.63 Kenya 4,615 0.99 

Chad 14,816 1.92 Mexico 4,360 0.17 

Zambia 13,020 2.83 Mali 3,908 0.47 

Indonesia 10,486 0.32 Papua N.G. 3,771 5.93 

Angola 9,684 3.31 Burkina Faso 3,713 0.77 

Uruguay 9,269 4.56 Belarus 3,691 0.61 

Venezuela 8,966 2.29 South Africa 3,555 0.23 

United States 8,756 0.05 Congo 3,476 6.79 

Canada 8,684 0.17 Ukraine 3,442 0.10 

World total  

445 Mn ha  

(<25/km2) 

306 Mn ha  

(<10/km2) 

198 Mn ha              

(<5/km2) 

 

Key characteristics 

Highly concentrated 

•  > 90% in 32 

countries  

•  Half of these in 

Africa 

•Source: The World 

Bank 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Arealutnytting og Avlingsgap 

Africa Latin America & 
Caribbean 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Madagascar

Mozambique

Zambia

Sudan

D.R. Congo

Tanzania

Ethiopia

Ghana

Malawi

Rwanda

Ratio of cultivated to total suitable area

1 - Yield Gap

0,14 

0,22 

0,52 

0,21 

0,29 

0,35 

0,70 

0,56 

0,40 

0,26 

Area  

(ha/rural inhabitant) 
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Uruguay

Argentina

Brazil

Colombia

Honduras

Peru

Haiti

El Salvador

Ratio of cultivated to total suitable area

1 - Yield Gap

7,91 

8,82 

2,25 

0,64 

0,46 

0,46 

0,20 

0,35 

Area  

(ha/rural inhabitant) 



Lønnsom og bærekraftig landbruksutvikling i Afrika: 

Storskala eller småskala? 
19 

Små-skala eller Stor-skala? 
• Finnes stordriftsfordeler i tropisk landbruk? 

• Er stordrift mer eller mindre bærekraftig enn ”smådrift”? 

• Er ”stordrift” en trussel mot de fattiges rettigheter 

(matvaresikkerhet, sysselsetting, eiendomsretter)? 

• Finnes mulige synergieffekter mellom ”stordrift” og 

”smådrift”? 

• Hva er fornuftig rollefordeling for å bidra til å skape 

bærekraftig landbruksutvikling i Afrika? 

–Staten 

–Privat sektor (investorer, lokalt næringsliv, 

husholdninger) 

– Internasjonale organisasjoner  
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Finnes stordriftsfordeler i 

tropisk landbruk? I 

• Skille tynt befolka og tett befolka områder 

• Stordrift er mest aktuelt i tynt befolka områder med tilstrekkelig 

nedbør/vann: mitt fokus her 

• Slike områder karakteriseres ofte av: 

– Lite utbygd infrastruktur 

– Svake institusjonelle rammeverk  

– Ekstensiv utnyttelse av arealene 

– Enkel teknologi 

– Imperfekte/manglende markeder pga høye transportkostnader  

– Sårbare økosystemer med ”klimarisiko”  

– Fattig befolkning 



Finnes stordriftsfordeler i tropisk 

landbruk? II 
• Familiebruk har høyere arealproduktivitet enn store bruk 

som avhenger av leid arbeidskraft, 

–Skyldes imperfeksjoner i markeder for arbeidskraft, 

land og kapital 

• Maktstrukturer,”policy distrotions” og naïv tro på 

stordriftsfordeler forklarer eksistensen av mange store 

landbrukseiendommer i tropisk landbruk, f.eks. Tobakk i 

Malawi fram til 1990+ 

• Stordrifsfordeler finnes i prosessering og markedsføring, 

mekanisering av produksjon er ofte ulønnsomt 
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Inverst forhold mellom areal-

produktivitet og størrelse på bruk i 

mange land: her Uganda 

22 
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Nyere studier av landbruksutviklingen 

i Afrika: Noen eksempler 

• Bomullsindustrien i Afrika. Store prosesseringsenheter 

men produksjonen i stor grad på små enheter 

• Matvekster: Produksjon mest på små enheter 

• Oljepalme og gummi: Overgang fra plantasjeproduksjon 

til kontraktdyring  

• Roseproduksjon for eksport i Kenya: Økende omfang av 

større enheter (nye kvalitetsstandarder medvirkende) 

Lønnsom og bærekraftig landbruksutvikling i Afrika: 

Storskala eller småskala? 
23 
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Er stordrift mer eller mindre 

bærekraftig enn ”smådrift”? 

• Økosystemrisikoen øker med omfang av inngrep 

• Monokultur er mer sårbar enn ”mosaikk-lignende” 

småbrukerproduksjon 

• Mekanisering med fjerning av trær med røtter, bruk av traktorer og 

omfattende jordarbeiding kan gi fatale skader på tropisk jord 

(ukontrollerbar erosjon, tap av organisk materiale, surjordeffekter) 

– Eksempel 1: Zamcan i Nord-Zambia,  

• Manglende kunnskap om økosystemers egenskaper i en rask 

oppskaleringsfase kan by på ubehagelige overraskelser. 

– Eksempel 2: Transmigrasjonsprogrammet i Indonesia 

– Eksempel 3: Karuturi Global i Gambella, Etiopia 

• Mye småbrukerproduksjon er heller ikke bærekraftig 



Er ”stordrift” en trussel mot de fattiges 

rettigheter (matvaresikkerhet, 

sysselsetting, eiendomsretter)? 

• I land med svake institusjonelle rammeverk (kan sies om de fleste 

land i Afrika) så er svaret potensielt JA. 

• Studier viser at mest land allokeres til store investorer i land og 

områder hvor institusjonene er svakest (Arzeki et al. 2011) 

• I noen land tildeles land som allerede er bebodd og brukt og hvor 

tidligere legale rettigheter er allokert (f.eks. Mozambique) 

• I noen land tvangsflyttes folk for å gi plass til nye store enheter etter å 

ha vært utestengt fra beslutningsprosessen (f.eks. Etiopia) 

• Det er et stort behov for å styrke ”Land Governance” i mange av 

disse landene 

Lønnsom og bærekraftig landbruksutvikling i Afrika: 

Storskala eller småskala? 
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Hva Trengs å Gjøres? 

• Revisjon av Nasjonale Lovverk 

• Investering in Nasjonal Kompetanse 

• Forskning: Prosesser og Virkninger 

• Implementere ”Good Governance” 

• Implementere ”Prinsipper for Ansvarlige Agro-

Investeringer” (CSR) 

–Respekt for landrettigheter, matvaresikkerhet, 

transparente prosesser, ”good governance”, 

konsultasjon og deltagelse, ”Environmental and 

Social Impact Assessment” 

Lønnsom og bærekraftig landbruksutvikling i Afrika: 

Storskala eller småskala? 
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Finnes mulige synergieffekter mellom 

”stordrift” og ”smådrift”? 

• Det er mange flaskehalser/skranker som vanskeliggjør 

landbruksutvikling i Afrika 

– Mangel på kapital, infrastruktur, kunnskap, markedsadgang, 

adgang til produsjonsfaktorer som land, teknologi, arbeidskraft, 

mm. 

– Behov for å koordinere investeringer og aktivitet 

– Behov for å redusere risikoen knyttet til svake institusjoner og 

”uberegnelige” naturkrefter 

– Behov for å utnytte stordriftsfordeler i prosessering og 

markedsføring 

– Behov for sysselsetting og matvaresikkerhet for voksende 

befolkninger 

• Dette betyr at det finnes potensielle synergieffekter som bør kunne 

utnyttes 
Lønnsom og bærekraftig landbruksutvikling i Afrika: 

Storskala eller småskala? 
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Etiopia ønsker å tiltrekke seg 

utenlandse investorer 



Utenlandske investorer i Etiopia 

• Tildeles arealer i regioner hvor man ikke har gjennomført 

landregistrering og sertifisering 

–Lav befolkningstetthet, lavland med malaria og 

sovesyke, men god jord 

• Formelt eier staten all jord og skriver kontrakter med 

investorene 

• Lokalbefolkningens tradisjonelle rettigheter står svært 

svakt 



Karuturi Global: Et Indisk firma som har 

fått tilgang til store landarealer i Etiopia 
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Karmjeet Sekhon, project manager for Karuturi Global, 

Gambella Region  
Photograph: John Vidal, The Guardian 

It’s very good land. It is very cheap. We have no land like this in 

India. In three years time we will have 300,000 hectares cultivated 

and maybe 60,000 workers. We could feed a nation here.  

http://ethiopiaforums.com/wp-content/uploads/2011/03/Karmjeet-Sekhon-in-Gambela-Ethiopia-land-grab.jpg


Hvordan har det gått med Karuturi i 

Gambela, Etiopia? 
• De fikk først 100 000 ha som potensielt kunne utvides til 

300 000 ha etter at de første 100 000 var i produksjon. 

• Det første produksjonsåret hadde de 10 000 ha mais 

–Det meste av dette ble vasket bort av flom i 2011 

• Karuturi lånte penger og investerte i flomkontroll (bygging 

av diker) 

• De produserte 4 000 ha mais i 2012 

• Siden det har de fått betydelige likviditetsproblemer og 

har måttet innstille produksjonen ved blere bedrifter i 

Etiopia og Kenya. 

• De skylder mye penger til Etiopiske banker bl.a. 

• Etiopiske mynidgheter annulerte kontrakten deres i 
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Historiske og nye studier av 

plantasje-vekster  

• Mange av dem kan produseres effektivt av småbrukere 

gjennom f.eks. kontrakdyrking (kaffe, te, gummi, 

oljepalme, bomull) mens prosessering og markedsføring 

er gjort av større enheter 

• Det er ingen stordriftsfordeler for matvekster 

• Mekanisering av produksjonen er profitabelt bare når 

arbeidskrafta blir dyrere 

• Den nye høye etterspørselen etter land i Afrika er derfor 

en sysselsettingsmulighet 
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Finnes mulige synergieffekter mellom 

”stordrift” og ”smådrift”? 

• Det er mange flaskehalser/skranker som vanskeliggjør 

landbruksutvikling i Afrika 

– Mangel på kapital, infrastruktur, kunnskap, markedsadgang, 

adgang til produsjonsfaktorer som land, teknologi, arbeidskraft, 

mm. 

– Behov for å koordinere investeringer og aktivitet 

– Behov for å redusere risikoen knyttet til svake institusjoner og 

”uberegnelige” naturkrefter 

– Behov for å utnytte stordriftsfordeler i prosessering og 

markedsføring 

– Behov for sysselsetting og matvaresikkerhet for voksende 

befolkninger 

• Dette betyr at det finnes potensielle synergieffekter som bør kunne 

utnyttes 
Lønnsom og bærekraftig landbruksutvikling i Afrika: 

Storskala eller småskala? 
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Utfordringer med kontraktdyrking 

• Kvalitetsstandarder for produktene 

• Behovet for rask oppskalering av produksjonen for å 

utnytte skalaøkonomien i prosessering og markedsføring 

for å forsvare store oppstartinvesteringer 

• Dårlig utviklede arbeidsmarkeder, mangel på arbeidskraft 

lokalt 

• Behovet for opplæring av kontraktdyrkere 

• Uklare og usikre eiendomsrettigheter til land 

• Kapitalbehov i produksjonen 

• Produksjons- og markedsriskiko 

• Tillit mellom investorer og kontraktdyrkere 
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Malawi – et lite land i sørlige Afrika 

http://www.bing.com/images/search?q=Malawi+map&id=8C0916F814BBDDD29765E5CDAFAA7871BD3FD1CF&FORM=IQFRBA
http://www.bing.com/images/search?q=Malawi+map&id=8C0916F814BBDDD29765E5CDAFAA7871BD3FD1CF&FORM=IQFRBA


Malawi – fattig land med sårbar 

økonomi 

• Ensidig landbruksbasert produksjon 

–Mais, tobakk, noe te og bomull 

–Tørkeutsatt 

–85% av 15 mill. Innbyggere lever av landbruk 

–60% er netto kjøpere av mat 

–Høy befolkningstetthet og befolkningsvekst 

–Bistandsavhengighet 

• Kan landbrukssubsidier gi matvaresikkerhet og 

økonomisk vekst? 

37 



Landbruks-subsidier 

til gjødsel og 

forbedrede sorter for 

maisproduksjon i 

Malawi - Kan de 

bidra til en 

bærekraftig grønn 

revolusjon? 

 

 

 



Bingu wa Mutharika tok 

over som leder av African 

Union etter Gadaffi 

http://www.ezega.com/userfiles/Image1.JPG
http://us-cdn.creamermedia.co.za/assets/articles/images/resized/0000109855_resized_wamutharika.jpg


Hvordan har det gått med 

subsidieprogrammet? 

• Etter å ha blitt vurdert som en suksess de første årene 

har flere studier avslørt betydelige problemer 

–Subsidiene kommer ofte ikke fram til de de er tiltenkt 

–Korrupsjon fører subsidiene på avveier 

–Høye kostnader av programmet har gitt regjeringen 

budsjettproblemer og mangel på utenlandsk valuta til 

å betale for importert drivstoff og medisiner i tillegg til 

kunstgjødsel 

–Landet har ikke blitt mindre sårbart mhp tørke 
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Konklusjon 

• Småbønder og familiebruk er ikke en utdøende 

landbruksenhet i overskuelig framtid i utviklingsland 

• Familielandbruket overlever også mekaniseringen som 

bidrar til større enheter i Vesten og andre land med høye 

lønninger 

• Norsk landbruk utgjør ikke stort mer enn en ”dråpe” 

verdens matproduksjon 

–Like fullt bør vi forvalte norsk landbruksjord forsvarlig 

og holde den i hevd 
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