
 
 
 
PRESSEMELDING FRA NIBIO, 15.12 2022: Jordbruket i Nord-Norge i 2021               

 

Økt jordbruksinntekt for gjennomsnittsbonden i Nord-Norge i 2021.  
Gjennomsnittsbonden i Nord-Norge fikk 20 prosent mer i jordbruksinntekt i 2021 enn året 
før, målt som vederlag til alt arbeid og egenkapital per årsverk. Det er en økning på kr 
66 500. I gjennomsnitt var jordbruksinntekten kr 405 800 per årsverk.  
 
Tallene framgår av de årlige driftsgranskingene til NIBIO. Granskingen omfatter 
regnskapstall fra 916 gårdsbruk, herav 109 fra Nord-Norge.  
 
Landsgjennomsnittet viser en lønnsomhet på kr 403 100 per årsverk. Dette er en økning på 
kr 75 300 fra året.  
 
Økt lønnsomhet for driftsformen kumelk 
Driftsformen kumelk er den viktigste driftsformen i Nord-Norge. Jordbruksinntektene ble kr 
412 500 per årsverk. Dette er en økning på kr 75 100, eller 22 prosent fra året før. Også i 
2020 økte lønnsomheten for driftsformen kumelk. 
 
Jordbruksinntekten økte også for driftsformen sau  
For bruk med driftsformen sau ble jordbruksinntektene kr 281 900 per årsverk, kr 55 200 
høyere enn i 2020. Høyere priser på sau- og lammekjøtt etter flere år med lave priser på 
grunn av overproduksjon, er en viktig årsak til bedret økonomisk resultat.   
 
Effekt av jordbruksfradraget 
Jordbruksfradraget er ikke medregnet i resultatene ovenfor. Virkningen på inntekten av dette 
fradraget var kr 32 600 per årsverk i 2021, kr 600 mindre enn året før.  
 
Nettoinntekten for gårdbrukerfamilien økte  
Nettoinntekt omfatter alle inntekter for gårdbrukerfamilien, både på og utenfor bruket, med 
fradrag av gjeldsrenter. For gjennomsnittsbruket var nettoinntekten kr 1 036 800. Dette er kr 
163 700 mer enn i 2020. Hovedårsaken er den økte lønnsomheten i jordbruket. 57 prosent av 
samlet inntekt for gårdbrukerfamilien kom fra jordbruket, 3 prosentpoeng høyere enn året før.  
 
Investeringer og gjeld 
Gjennomsnittlig nettoinvestering i jordbruket var kr 155 700 per gårdsbruk. I tillegg 
investerte gårdbrukerfamilien i tilleggsnæring, annen næring og private eiendeler. Samlet 
gjeld for gårdbrukerfamilien økte med kr 39 800. Gjeldsandelen for de nord-norske 
driftsgranskingsbrukene var i gjennomsnitt 55 prosent, 4 prosentpoeng lavere enn året før, 
og 9 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. 
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