Jord- och skogsbruk samt fiske 2014

Statistik över jord- och
skogsbruksföretagens ekonomi 2012
Gårdarnas genomsnittliga storlek har ökat under 2000–talet
Det totala antalet gårdar har minskat från år 2004 till år 2012 med sammanlagt omkring 18
procent. Den största minskningen, omkring 30 procent, gäller gårdar i storleksklassen 20–30
hektar. Antalet mindre gårdar som är under under fem hektar minskade under samma period
med omkring 15 procent. Antalet gårdar ökade i storleksklasserna över 50 hektar. Under perioden
2004–2012 ökade antalet gårdar i storleksklassen 50–100 hektar med 4 procent. Antalet gårdar
som hör till de största, dvs. större än 100 hektar, ökade under samma period med 74 procent.
Sett till region har antalet gårdar över 50 hektar ökat mest, med omkring 35 procent, i landskapet
Mellersta Österbotten. Ökningen av antalet gårdar som är större än 100 hektar har varit snabbast
i landskapet Södra Savolax, där antalet år 2004 var 21. År 2012 var antalet redan 79. Uppgifterna
framgår av Statistikcentralens statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi år 2012.
Utvecklingen av antalet gårdar åren 2004–2012, efter storleksklass

I översikten granskas jord- och skogsbruket skilt för sig. Lantbruksföretagens resultat behandlas i kapitel
1. År 2012 var antalet aktiva lantbruksföretag som beskattats på basis av inkomstskattelagen för gårdsbruk
totalt 56 623 och deras genomsnittliga resultat för lantbruket var omkring 17 800 euro. Resultatet för
lantbruket motsvarade drygt 30 procent av odlarmakars samtliga skattepliktiga inkomster. Lantbrukets
inkomstandel av odlarhushållens inkomster har hela tiden minskat. Lantbrukets inkomstandel varierar
betydligt på grund av olikheter mellan gårdarna. T.ex. på gårdar med husdjursskötsel kommer merparten
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Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

av familjens inkomster från lantbruket. Uppgifterna som baserar sig på personbeskattningen presenteras
i kapitel 2 i översikten och statistik över privatskogsbruket i kapitel 3.
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