
 

Framtidsutsikter i landbruket i Rogaland 
Resultat spørreundersøkelsen 2022 i Eigersund kommune 

I oktober 2022 svarte bøndene (foretakene) i Rogaland på en spørreundersøkelse utsendt av det regionale landbruks-

partnerskapet. De mest sentrale spørsmålene går på hvilke produksjoner foretakene har i dag og hva bøndene selv 

tror produksjonene på garden blir om 15 år. Bøndene svarte videre på hva som ligger bak valgene fremover og hvilke 

kunnskapsbehov de trenger. 

Tabellene nedenfor bygger på antall svar/avkryss (respondenter) i dag og om 15 år. Prosentene kan fort bli 

store når det er få svar. Dette er viktig å ta med i vurdering og tolkning av funnene. 

 Antall foretak som fikk 

tilsendt undersøkelsen 

Antall svar 

(respondenter) 

Svar 

% 

Ingen drift om 15 år 

% 

Eigersund 161 51 32 -14 

I Rogaland 4 009 1 596 40 -20 

1. Tradisjonelle næringer, antall foretak i dag, om 15 år og %-vis endring 

Husdyr 
Kommunen Rogaland  

Plante-

produksjon 

Kommunen Rogaland 

I dag …15 år % % 
 

I dag …15 år % % 

Kumelk 9 5 -44 -32  Veksthus    60 

Ammeku 18 21 17 -8  
Grønnsaker- 

friland 
1  -100 37 

Sau 42 36 -14 -23  Potet    Uendra 

Slaktegris 3 1 -67 -29  Frukt 1  -100 30 

Smågris  1  -31  Bær    81 

Slaktekylling 1 1 - -5  Honning 3 4 33 5 

Egg 1 1 - -14  
Grovfôr - 

salg 
4 2 -50 -4 

      
Skog: tømmer-

ved – juletre … 
4 5 25 17 

Merk: Korndyrking kom dessverre ikke med i denne undersøkelsen. 

2. Tilleggsnæringer, antall svar, i dag og om15 år 

Produksjon 

Antall respondenter 

Kommunen Rogaland 

I dag Om 15 år I dag Om 15 år 

Lokalmat - 1 26 126 

Reiseliv 1 1 58 97 

Inn på tunet - - 15 46 

Utleie av bygninger 1 5 160 273 

Leiekjøring 2 6 209 213 

Annet 6 5 160 107 
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3. Største påvirkning på bøndenes valg av landbruksdrift om 15 år i 

Eigersund kommune sammenlignet med Rogaland. 

Avgrenset til svært stor og stor betydning i % av totalt antall kryss i kommunen/fylket. 

 

4. Kunnskapsbehov bønder i Eigersund kommune mener de trenger om 15 år 

sammenlignet med Rogaland. 

 

Merk: Bøndene som har svart kan ha krysset av for flere valg og alle har ikke svart på dette punktet.

 


