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Stor variasjon i jordbruksinntektene i Agder og Rogaland 
 

Jordbruksinntekta til jærbøndene gjekk ned med 8 prosent frå 2016 til 2017. I resten av 
Rogaland og Agder gjekk jordbruksinntekta ned med 11 prosent.  

I middel var jordbruksinntekta til bøndene på Jæren kr 368 600 per årsverk. I resten av 
Rogaland og Agder oppnådde bøndene ei jordbruksinntekt på kr 269 300 i 2017. Det viser tal 
frå dei årlege driftsgranskingane til NIBIO som vart lagt fram i dag. 

Nedgang for mjølkebøndene på Jæren, auke i dei andre bygdene  

Mjølkeproduksjon er viktig i Rogaland og Agder. Etter to år med inntektsauke, gjekk 
jordbruksinntekta til mjølkebøndene på Jæren ned med 19 prosent i 2017, og vart i 
gjennomsnitt kr 328 800 per årsverk.  Låge grovfôravlingar i 2017 på grunn av svært mykje 
nedbør, er ei viktig årsak til nedgangen i resultatet for mange av mjølkebøndene på Jæren.  

For mjølkeprodusentane i Agder og Rogaland utanom Jæren førte auka produksjon til auke i 
jordbruksinntekta med 9 prosent, til kr 330 300 per årsverk. 

Andre produksjonar 

Bruka med kombinert mjølkeproduksjon og svinehald på Jæren hadde ein stor 
produksjonsauke frå 2016 til 2017, og jordbruksinntekta auka med 2 prosent til kr 603 600 
per årsverk.  

Sauehald fekk stor nedgang i jordbruksinntektene i 2017. Lågare prisar grunna 
overproduksjon var ei viktig årsak. Også bruka med kombinert mjølkeproduksjon og 
sauehald fekk redusert jordbruksinntekta frå 2016 til 2017.  

Høgare investeringar enn landsgjennomsnittet  

Både jærbøndene og bøndene i resten av Rogaland og Agder hadde høgare nettoinvesteringar 
enn landsgjennomsnittet i 2017. Høgast var dei på Jæren, med kr 236 200. Samla gjeld for 
jærbøndene auka med 217 000 frå 2016 og var på 5,6 mill. kr per bruk. 

I resten av Rogaland og Agder vart nettoinvesteringa kr 218 900 i gjennomsnitt per bruk i 
2017, også det høgare enn landsgjennomsnittet som var på kr 126 500. I denne regionen auka 
samla gjeld til 4,2 mill. kr i gjennomsnitt per bruk.  

 
FAKTABOKS 
 
Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile 
landet. I 2015 var det med totalt 928 bruk, der 157 var frå Agder og Rogaland, 63 frå Jæren og 94 frå Agder og 
Rogaland utanom Jæren. Jordbruksinntekt er målt som løn til alt arbeid og rente på eigenkapital per årsverk.  
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