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Sammendrag 
Søndre Land har hatt nedgang i folketallet den siste tiårsperioden. Nedgangen skyldes at det er 

fødselsunderskudd i kommunen. Nettoflyttingen til Søndre Land påvirkes negativt av at 

arbeidsplassveksten har vært lavere enn i resten av landet.  

Nedgang i antall arbeidsplasser gjelder både offentlig sektor og privat næringsliv. Nedgangen i privat 

sektor skyldes både at bransjestrukturen er ugunstig og at folketallet synker. Produktiviteten, det vil 

si verdiskaping per ansatt, er lavere i næringslivet i Søndre Land enn i næringslivet ellers i landet. 

Folketallet i Søndre Land vil fortsette å synke i årene framover hvis utviklingen i de forhold som 

påvirker befolkningsutviklingen er stabile. Fødselsunderskuddet vil mest sannsynlig øke. Det samme 

vil skje med netto tilflytting hvis en ikke lykkes med å oppnå en større bosteds- og 

næringsattraktivitet. 

Søndre Land har lavere yrkesdeltakelse enn gjennomsnittet i andre kommuner. 

 

Befolkningsutvikling 
 

 
I figuren ser vi utviklingen av folketallet i 
Søndre Land i absolutte tall siden 
begynnelsen av 2000. 
Folketallet i Søndre Land har en 
nedadgående trend, selv om det har vært 
perioder med oppgang. Ved inngangen til 3. 
kvartal 2021 var det 5 565 innbyggere i 
kommunen. 
Siden 2000 har folketallet sunket med 8,4 
prosent. 

  

 

  

                                                           
1 De statistiske opplysningene og figurene er hentet fra Telemarksforsking sin tjeneste Regional analyse. 



Innbyggere etter kjønn og alder 
 

Befolkningens fordeling på alder og kjønn har 
stor betydning for antall fødte og døde. Figuren 
viser antall innbyggere i Søndre Land etter 
kjønn og alder. Skyggen viser fordelingen i 
Norge etter kjønn og alder. Vi kan da se hvilke 
aldersgrupper som Søndre Land har relativt 
mange av i forhold til landet. Steder med 
mange eldre vil normalt få flere døde. Steder 
med en stor andel kvinner i fødedyktig alder får 
normalt flere fødte. Denne alderspyramiden vil 
dermed kunne forklare forskjeller i 
fødselsbalansen. 
 

 

Befolkningsframskriving 
 
Figuren viser folketallsutviklingen i 
Søndre Land fram til 2040 basert på 
scenariene med lav, nøytral og høy 
attraktivitet for bosetting og 
næringslivet. Scenariet historisk viser 
utviklingen hvis attraktiviteten til Søndre 
Land blir uendret. Utviklingen er basert 
på SSB sitt hovedalternativ fra 2020  
Scenariet med nøytral attraktivitet viser 
en nedgang i folketallet i Søndre Land fra 
5 617 innbyggere i 2020 til 4 988 
innbyggere i 2040. Forsetter Søndre Land  

 
med å ha negativ næringsattraktivitet, blir nedgangen enda sterkere. I scenariet med høy 

attraktivitet er nedgangen ganske liten med et folketall på 5 449 innbyggere i 2040. 

SSBs framskriving er langt mer optimistisk og har vekst i folketallet i Søndre Land.. I følge 

Telemarkforskning er denne framskrivingen lite realistisk, og synes å være lite realistisk.  

Arbeidsplasser 
I perioden 2010 – 2019 var det en reduksjon 
på 232 arbeidsplasser i Søndre Land. 
Reduksjonen er størst innenfor industri, 
landbruk og helsetjenester. 
I 2019 ble det nedgang i antall arbeidsplasser i 
offentlig sektor, men en vekst i antall 
arbeidsplasser i næringslivet. Veksten i 
næringslivet var ikke forventet. Søndre Land 
hadde en sterkt positiv næringsattraktivitet 
dette året, tilsvarende en ekstra vekst på 1,6 
prosent, eller 13 ekstra arbeidsplasser. 

 
 



Antall lønnstakere 
I figuren kan vi se antall lønnstakere i Søndre Land i hvert kvartal siden begynnelsen av 2016. 

 

 

Pendling 
Antall som pendler ut fra Søndre Land har økt fra 1 113 i 2000 til 1 411 i 2020. 

Antall som pendler inn til Søndre Land har økt fra 364 i 2000 til 403 i 2019. Utpendlingen har altså økt 

mer enn Innpendlingen. Søndre Land har et underskudd på arbeidsplasser på 1 008 i 2019. 

Pendlingen er størst til Gjøvik (ca. 450 personer), Nordre Land (ca. 300), Vestre Toten (ca. 220) og 

Gran (ca. 100) 

 

Andelen sysselsatte 
Søndre Land har hatt lavere sysselsettingsandel enn landsgjennomsnittet i alle årene etter 2000. I 

2019 hadde 60,6 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år arbeid i Søndre Land, mens andelen på 

landsbasis var 66,8 prosent. 

 



 

Demografiavvik 

Sysselsettingsandelen blir vanligvis målt med andelen av befolkningen mellom 15 
og 74 år som er sysselsatt. I de yngste og eldste aldersgruppene er det ganske 
små andeler som er sysselsatt. Det gjør at sysselsettingsandelen vil kunne variere 
mye mellom områder med ulike demografisk sammensetning av befolkningen. I 
figuren har vi vist avvik fra forventet sysselsettingsandel i Søndre Land. Her er 
forventet sysselsettingsandel den andelen som det ville blitt dersom alle alderstrinn 
hadde samme sysselsettingsandel som landet for kvinner og menn. Hvis det er 
positive tall er sysselsettingsandelen høyere enn resten av landet etter at vi har 
justert for befolkningens sammensetning på alder og kjønn. 

Analysen viser at Søndre Land har en lav sysselsettingsandel også etter at vi har 
korrigert for befolkningens fordeling på alder og kjønn. I 2019 var 
sysselsettingsandelen i Søndre Land 4,1 prosentpoeng lavere enn forventet ut fra 
befolkningens fordeling på alder og kjønn. Et positivt trekk er at den aldersjusterte 
sysselsettingsandelen har blitt bedre etter 2012. 

 

 

  



Sysselsettingsandel sammenlignet med andre kommuner 
 

 
 
 
Søndre Land har den laveste aldersjusterte 
sysselsettingsandelen av 
sammenlikningskommunene. Søndre Land 
er rangert som nummer 325 av 356 
kommuner på denne statistikken. Det betyr 
at det bare er 21 kommuner i landet med 
lavere sysselsetting. 
 

 
 

 


