Nordlands jordbruk
Av Edvard Valberg

Nordland er en grovrynket landstripe mellom Kjølen og
Nord-Atlanteren. Fra Andenes i nord til Bindal i syd
spenner fylket over 510 km i luftlinje, en avstand som fra
Oslo til Namsos. I tillegg til de mange mil er landet lemlestet med dype fjorder og høge fiell. Lengre ute finner
vi den store b@lgebryter av Øyer og sund. Det var ikkc
godt å ferdes her uten båt, så de fØrste nordlendinger vtrr
neppe jorddyrkere. Men de måtte nØdvendigvis bo pii
land, og etter hvert gikk det ikke likere til enn dt kvinnene begynte å drive litt med jordbruk på si. Etter mange generasjoner fikk nordlandskvinnen riktig nok la-

get moldtrell av siÅ primitivt fiskende mann, men han
underkdstet seg aldri totalt. Derfor nyter han ennå i
dag det enestående privilegiurp tat han i noen månedcr
kan reise fra kone og tøs for å samles med likesinneclc

i Vestljordens grå kav.
Slitet på nybrottene

Denne livsstil har nok satt sine merker, for en av de f@rste
ambulerende agronomer har uttalt i mild fortvilelse: «For

nordlendingen at opkaste nogle meter gr@ft fortoner sig
som aldeles uoverkommeligt, men at seile 100 mile i stornr
og sjØ er for ham en leg at betragte.» Agronomen generaliserte kanskje med en viss rett, men vi kjenner også andrc
typer i Nordlands jordbruk, - menn som Isak med jern"
skjegget. De siste av hans kaliber kan man ennå finne i
enkelte avsidesliggende veds§ul, men de er både krØkte
og stive etter blodslitet på nybrottene.
Disse nybrott som nordlendingen f/rst kom til å slå seg
ned på finner en naturlig nok på strandflatene ute ved
sjØen, på Øyene og i de lune viker langs fiorder og sund.
Under den marine grense er mye av jorda fin sand sonr i
enkelte områder er overgrodd av dype og vide myrcr,
Jordressursene er ikke sammenhengende, men finfordelt
i små porsjoner vidt omkring i det store landskapet, og
kvaliteten varierer sterkt fra fiell til fiære.
Halvparten er dyrket
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Når det gjelder klima, er ikke variasjonen på langs sÅ
stor som de 50 mil skulle tilsi, for Golfstr/mmens under-

sjØiske blodoml6p regulerer temperaturen, og NordAtlanterens evige lågtrykk giØr liten forskjell på helgelending eller vesteråling.
I hele fylket er både temperatur og nedb6r tilstrekkelig
for grasproduksjon. Potet, gulrot og rotvekster kan gi

årsikker avling på de fleste garder. Korn ble tidligere
dyrket over hele fylket, selv om utbyttet kunne bli magert.

Under disse forhold ble det i 1969 nytta ca. 600 000 de-

kar til jordbruksformåI, og en kan trygt regne med

at

dette utgiØr bare en halvpart av det areal som med fordel

kan dyrkes og utnyttes til jordbruksformål i Nordland.
Av fiellbeitene utnyttes ca. en tredjepart, og grasliene
gror til med en uframkommelig jungel av kratt og grove
urter etter hvert som beitedyrene forsvinner.

Selv om klimaet setter sine grenser og jordressursene er
spredt, så er de likevel store og mangfoldige. Og deres

verdi vil sikkert auke når den nåvirkende utviklingslinje
er lPpt ut.

Utvikling

Fra gammelt av var det neskonger og seinere godseiere

I 1825 var det således bare 704 selveierbruk i fylket mot 5164 bygselbruk. I lØpet av de neste
50 år ble leilendingsvesenet sterkt redusert, slik at
Nordland i 1875 hadde 5120 selveierbruk av 7685 totalt.
Vi ser at tallet på gardsbruk har auka sterkt i denne perioden, og denne utvikling med bureising og oppdeling av
eldre bruk fortsatte helt fram til annen verdenskrig. I
l92O- og I 930-årene vandret det mang en Isak rundt i utsom eide Nordland.

markene på leiting etter jord. Og med de Økonomiske forhold som den gang rådde var en karrig jordlapp selve livberginga.
Langs kysten utviklet det seg en kombinasjonsnæring
mellom fiske og jordbruk. Det er Nordland med sine
særegne naturmuligheter som har skapt fiskarbonden.

Denne kombinasjonen har holdt seg helt opp til vår tid,
men det er etterhvert blitt et sterkere skille mellom de
som driver jordbruk og de som driver fiske som eneyrke.
Det kan vel saktens alltid reises spørsmål om hvilken

næring som er viktigst, hvilken som

gir grunnlag for

bes§eftigelse og utbytte.
Vurderer man slik kommer-man fram til de forskjelligste svar. Som f.eks. statsråd Sofus Arctander i et foredrag i Polyteknisk Forening i Oslo i 1907 der han bl.a.
st@rst

SA:

Høyberging ved

fultstraumen.

- Jeg vil forudskikke den Sats, der maaske vil overraske SØrlendinger, at for Tiden ialfald er det ikke
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Familien hadde flyttet

sørover, men hjemlengselen
til Vesterålen ble for sterk;
her settes poteter på nybrott

i Bø,

Fiskeriene, men Landbruget, som er den viktigste Næ=
ringsvei i Nordland. Alle de forskjellige Fiskerier der"
oppe pleier visstnok i gode Aar at give Nordlændingen et
Bruttoudbytte av 8-10 Mill. kr., mens de 9000 norrJ"
landske Gaarder og de 7000 Smaabrug bringer et adskil"
lig st@rre Nettoudbytte med sine ca. 6000 Ha Korn og potetesland hvorpaa der avles Aar om andet ca. 50 000 Hl
Byg, ca. 24 O0O Hl Hawe og næsten { Million Hl poteter, med sine 30-40 000 Ha Eng og Vold, sine 62 O0()
Stk Storfæ, 70-80 000 Sauer og 12-13 000 Gjæder, hvortil kommer mangensteds en noksaa betydningsfukl

Skogsdrift og paa de fleste Steder en Torvdrift der
skaffer det fornØdne Brændsel. Selv under Nordlandskc
Forhold er Landbrugets Afkastning ialfald jævnere og
sikrere at regne paa end adskillige av Fiskerierne
-».
Statsrådens vurdering av det nordlandske jordbruket
var utvilsomt riktig. At oppmerksomheten ikke var festet
så sterkt på jordbruket, har utvilsomt sammenheng med
at det var utbyttet fra fiskeriene og andre næringer sonr
var handelsvare og gav korn og andre livsfornØdenheter
tilbake. Jordbruket var her som på så mange andre steder
i landet et ledd i naturalhusholdningen der avkastningen
stort sett gikk til eget forbruk. Med utgangspunkt i selvbergings@konomien og ut fra en særegen geografi måtte
brukene bli små, og spredt som de var virket ikke jordbruket særlig imponerende. Men de mange små bruk utgiorde likevel fylkets hovednæringsvei. I 1959, f6r mellomkrigstidens bureisere begynte å d6 ut for alvor, var
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antall gards§ruk over fem dekar oppe i 2l T2L Seinere
har folkeflukten fra landsbygda i Nordland nærmest
vært å betrakte som et ras med f@lgende forl@p:

1959

2t

721

1969 14 162
r974 9 150
Ingen vet

i

dag hvor dette skal ende, men «utviklinga»

går så fort at vi burde ha gode muligheter for å komme

til

finalen.

Det ligger mange og ulike drivkrefter under denne utviklinga, men vi bør vel f6rst se på jorda og bruken av
denne, for det er tross alt her verdiene skapes.
Årehting

I

19 17 utgjorde grasarealet over 90 prosent av jordbruksarealet i Nordland. Dette engbruk var et typisk h@stingsbruk, hvor svært lite av enga var greftet, dyrket og
tilsådd med frØ. GjØdslinga bestod for det meste av husdyryi/dsel i den utstrekning det ble noe til overs etter
at åkrene hadde fått sitt. Avlingene kunne ligge mellom

150-350 kg t6rrstoff pr. dekar alt etter gjØdsling og
vekstvilkår, og det er svakt. Men tiden hadde mot og fornuft, og det fantes forskere som sattejordbrukets praktisr'ke tarv framfor h@gvitenskapelig glassperlespill. Blant
veilederne eksisterte det idealistiske jordbruksmisjonæ-

ier som med møkk under

neglene hadde bØndenes

tillit.

Og Isak selv eksisterte. Han gjorde jobben, og han utnyttet den aukende kunnskap som etter hvert forelå.
GjØdsling, gr@fting og kalking ble tatt i bruk for å bedre
jordkultuten. Nye sorter av korn, poteter, rotvekster og
gias så dagsens lys og ble tatt i bruk. Alt var vel fundert på de naturforhold en arbeidde under, og avlingene auka betydelig fram

til

1950-årene.

Etter 1950 har vi gjennomgått en utvikling med sterk
pkonomisk vekst basert på industrialisering, auka servicetilbud og offentlig engasjement på ulike sektorer. Vi
har hatt landbrukspolitisk borgfred hvor staten og landbruksorganisasjonene som de store parter i denne del av
næringslivet har vært enige om å kj/re ensidig etter en
streng effektiviseringslinje for å holde bøndenes inntekter noenlunde i samsvar med andre yrker. Slik situasjonen var etter krigen med underskudd på arbeidskraft
i de ekspanderende næringer, og på den andre siden av
et overbefolket og lite mekanisert jordbruk var rasjonaliseringslinja et godt og effektivt virkemiddel til å skape en positiv samfunnsutvikling og en bedre 6konomi
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også

i jordbruket. En ble

så begeistret

for

rasjonalise-

ringens mangesidige og positive virkning at en hadde
vanskelig for å skjØnne at arelatingen burde avsluttes
f@r pasienten var helt fri for blod.
Så

kom traktoren

I

Nordland avløste traktoren hesten som trekk-kraft. En

rekke nye redskaper og maskiner ble tatt i bruk. Tyngden
på maskiner og redskaper aukajevnt og sikkert, og driftsmetodene utvikla seg i takt med bruken av de nye maskinene. Dette har fgrt til at mesteparten av grasavlinga nir
blir ensilert. Enga blir hpstet svært tidlig, og to ganger i

veksttiden

for

ensilering.

En stadig mindre del av

grasarealet blir nyttet til h@y. Disse nye driftsmetodene
innebar en sterk arbeidsrasjonalisering som førte til klare
Økonomiske fordeler, men metodene var tilpasset bedre

naturforhold enn hva vi finner i Nordland hvor sommeren er kort og fuktig, og hvor mye av jorda er djup
og tung myr.
I praksis begynte virkningen L gSør" seg gjeldende som
en avlingsmessig stagnasjon og tilbakegang ridlig i 1960-

årene. Situasjonen manifesterte seg klarest i distrikter
med mye myrjord og i nedb6rrike str@k. ForsØkene viste
at hovedårsakene til denne avlingsstagnasjon i eng hadde sammenheng med intensiv h6sting og tunge maskiner.

Endret hØstetid f@rte til at den typiske nord-norske
vekstrytme med en markert topp midt på sommeren ikke
kunne utnyttes effektivt av timotei fordi plantene ved
tidlig f@rste-slått gav sterkt redusert avling. Videre fØrte
h@stesystemet til at timotei ikke fikk hØve til å samle til-

W

På de flate @yene ute ved
kysten finnes noen av Nord-

lands be ste j ordbruk so mråder, og hesten trekker ennå
høylasset på TjQtta.
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Jordbæråker ved
Finneidfjord i Hemnes.

strekkelig med opplagsnæring som en forberedelse til
vinteren. Dermed auka vinterskådene betraktelig.
I tillegg til disse biologiske virkninger som f@lge av de
nye driftsmetoder ble-avlinga sterkt redusert ved at jordas fysiske struktur ble Ødelagt etter kjØring med de
tunge maskinene. Sammenpressinga fØrer til at luft- og
vanntransporten i jorda hemmes. Resultatet blir ofte en
omfattende drukningsd@d og mekanisk @deleggelse av
timoteieng på myrjorda.

Ødegårdene

Den logiske konsekvens av en drift hvor kulturgrasarte-

ne drepes fortere ville være å fornye enga tilsvarende
oftere, selv om dette måtte medfØre ekstra kostnader.
Dette har ikke skjedd, og årsaken er alt vesentlig den at
åkerarealet er for lite til at en kan glennomfØre et vekstskifte som gir h6ve til den n@dvendige fornying av enga. I samme tidsrom som engdriften ble omlagt avtok
arealet av korn, potet, rotvekster og gr@nnforvekster.
Nordlandsbonden skulle bli spesialist på grasdyrking.
Men i realiteten er det slik at en må ha et visst åkerareal
dersom en skal kunne drive en forsvarlig engdyrking.
På denne bakgrunn har utviklinga i lØpet av de siste
l0-år vært preget av minkende avlinger på den ene side,
og av aukende driftsomkostninger og investeringer på
den andre. Når det samtidig har vært stor ettersp@rsel
etter arbeidskraft i andre yrker, er det ikke så rart at de
fleste av rekruttene i Nordlands jordbruk har forlatt små15' Nordland
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brukene. Etter hvert som de gamle slitere dØde ut, bt.
gynte @degardenes antall å stige.
Det var selvsagt de mindre og avsidesliggende bruk

som fØrst ble ul@nnsomme. De som forel6pig overlevdl'
ble i stand til å auke husdyrholdet ved å auke kraftfirrforbruket og ved å høste den jord som etter hvert ble ledig i nabolaget. På denne måte kunne de dyktigste hoklc
tritt med rasjonaliseringskravet enda en.tid. Store kral}
formengder ble satt inn i produksjonen, og samtidig blc
husdyravlen effektivisert. Dermed kunne en produ
sere større melkemengder pr. ku, og færre gardbrukerc
ble i stand til å dekke ettersp@rselen etter melk med ct
mindre antall kyr, totalt.
Tilsynelatende er bildet perfekt, men utviklingslinja
er likevel ikke stabil. Produksjonen på den leide jord
avtar i mengde og kvalitet fordi jorda ikke blir holdt vcil
like med gr@fting og fornying av den produktive grasbestand. Etter hvert som denne jorda forsumpes, er det cn
tendens til at kraftforforbruket auker ut over de grenser
som lia foringssynspunkt anses fordelaktige. Det er ikke
til å komme bort fra, at kua med sine fire mager fra naturens hånd er en utmerket fabrikk for omsetning av grovfor. Derfbr hjelper det ikke helt at prisforholdet mellonr
.

Maskinene gjQr jobben på en
geiteseter i Beiarn.
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kraftfor og melk favotft*dåi bruk av kraftfor, framfor en
kompliseri og arbeiåskrevende grovforproduksjon. En
kan ltte i farten skape lua om til gris og gi den bare
kraftfor. Derfor må en'i Nordland reise til Sverige etter
hØy når vår egen produksjon svikter'
Ressursene ligger der!

Grovformangel er i dag et vesentlig problem i Nordlands
jordbruk, «og dette vil neppe endres selv om bøndenes
inntekter skrus opp på et anstendig nivå i lg,pet av de
neste 2-3 avtaleperioder. Men en auka lØnnsomhet i
jordbruket vil gjØre det mulig å opprettholde en viss
husdyrproduksjon basert på et minimum av grovfor'
Vil vi derimot endre grovforsituasjonen, måtte sterkere virkemidler tas i bruk." En måtte da, som pionerene
fØrst i dette århundre, starte med de naturlige forutsetninger og ressurser, og så innrette virkemidlene med
tanke på å utnytte disse optimalt. Dette ville innebære
at vi måtte satse på en radikal forbedring av jorda som
vekstmedium. Drift og mekanisering måtte tilpasses naturforholdene. Åkerarealet måtte aukes. Sauehold og
geithold måtte aukes, og produksjonen på storfe måtte
differensieres med tanke på en bedre utnytting av grovfor og beiter. Skulle dette gjØres av folk med normal arbeidsevne, på vanlig'albeidstid og med en rimelig betaling, så ville kanskje dette koste så mye at vår allmenne
velferdsutvikling ikke kunne tåle det.
Men jorda ligger der, og i nØdsfall vil en som tidligere
kunne utnytte den.

