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Godt år for jordbruket på Østlandet i 2015 

Gårdbrukerne på Østlandet hadde i gjennomsnitt kr 362 400 i årsinntekt fra jordbruket i 2015, en 

økning på 17 prosent fra det gode året 2014. Bruk med kombinert korn- og svineproduksjon og 

ensidig kornproduksjon og hadde høyest økning i økonomisk resultat. Kornavlingene var svært 

gode.  

Dette går fram av den årlige regnskapsundersøkelsen til Norsk institutt for bioøkonomi. 322 bruk fra 

Østlandet var med i undersøkelsen. 

Jordbruksinntekten økte 

Jordbruksinntekten til østlandsbondenøkte med 17 prosent fra 2014 til 2015. Økningen var størst i 

flatbygdene med hele 21 prosent, men også i «andre bygder» var det betydelig økning med 

11 prosent. Jordbruksinntekten i 2015 var henholdsvis kr 408 800 og kr 306 200 i de to områdene.  

Økte produsentpriser og økte kornavlinger ga høyere inntekter  

Produsentprisen uten tilskudd økte for de fleste husdyrprodukter, og mest for smågris med 

15 prosent. Kornavlingene var høyere enn på flere år. Dette er viktige grunner til at produksjons-

inntektene økte med åtte prosent i flatbygdene og sju prosent i «andre bygder». Det var liten endring 

i utbetalte tilskudd.  

Kostnadene i jordbruket økte med fem prosent i flatbygdene og sju prosent i «andre bygder». 

Variable kostnader økte minst. Avskrivninger, vedlikehold og maskinleie økte mest.  

Variasjon i lønnsomhet mellom driftsformer 

Kornbrukene i flatbygdene hadde stor økning i inntekten og oppnådde kr 489 300, eller 28 prosent 

mer enn i 2014, og ble med dette den mest lønnsomme av «de store» driftsformene. Korn kombinert 

med svin ga enda større inntektsøkning med 41 prosent. I «andre bygder» gikk det også mye bedre 

for de ensidige kornprodusentene, med et resultat på kr 229 400, eller tre ganger så høyt som i 2014.  

Melkebruk i flatbygdene hadde kr 366 800 i årsverksinntekt, en økning på tolv prosent fra et middels 

resultat året før. I «andre bygder» var økningen hele 24 prosent, og inntekten endte på kr 357 200.  

Fortsatt store investeringer 

I 2015 utgjorde nettoinvesteringen kr 117 400 i flatbygdene og kr 100 800 i «andre bygder», noe som 

er ned 27 prosent for flatbygdene og opp 12 prosent i «andre bygder» i forhold til 2014. I «andre 

bygder» investeres det mest i driftsbygninger, mens flatbygdene har større maskininvesteringer.  

Nettoinntekt og gjeld 

Brukerfamiliens samlede inntekter for 2015, fratrukket rentekostnader, var kr 1 123 300 i 

flatbygdene og kr 965 500 i «andre bygder», en økning fra 2014 på 12 prosent i flatbygdene og sju 

prosent i «andre bygder». Egenkapitalprosenten til brukene i flatbygdene bedret seg i løpet av 2015 

fra 51 til 53. Brukene i andre bygder hadde en egenkapitalprosent på 61 som i 2014.  

For østlandsbrukene under ett i 2015 bidro jordbruket med 36 prosent av samlede inntekter, mens 

skogbruk og tilleggsnæring basert på brukets ressurser bidro med henholdsvis 3 og 6 prosent. 

Lønnsinntekt sto for 42 prosent av samlede inntekter.  
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Jordbruksfradrag 

Skattefordel for jordbruket i form av jordbruksfradrag tilsvarer ekstra inntekt på kr 41 700 per 

årsverk, eller kr 2 000 mer enn året før. Dette kommer i tillegg til jordbruksinntekten, og inngår ikke i 

resultatmålet over. Jordbruksinntektene justert for skattefordelen var kr 403 900, eller 16 prosent 

mer enn i 2014.  

 

Ordforklaringer: 

Jordbruksinntekt blir her målt som lønn til alt arbeid og rente på egenkapital per årsverk.  

Med flatbygder menes lavlandet med de beste vekstvilkårene. «Andre bygder» omfatter dal-, skog- 
og fjellbygder.  

Skattefordel for bønder er skattelette i form av et ekstra jordbruksfradrag i allmenn inntekt. Det blir 
regnet en inntektsvirkning av skatteletten tilsvarende den inntekta man må ha for å oppnå samme 
kjøpekraft som skatteletten genererer. 

 

For nærmere opplysninger kontakt Eva Øvren (902 89 619) eller Berit Kristiansen (902 87 941) 


