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19 prosent høyere inntekter for nord-norske bønder. 
 
Jordbruksinntektene per årsverk var i gjennomsnitt kr 337 000 i 2015 for bønder i Nord-Norge. 
Dette er en økning på 19 prosent fra året før.   
Hovedårsakene til framgangen var økte priser på melk og kjøtt, økte tilskudd og mindre 
renteutgifter. I tillegg ble det produsert mer på grunn av større areal, flere dyr og økt produksjon 
per enhet. 
  
Tallene framgår av de årlige driftsgranskingene til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). 
Undersøkelsen omfatter regnskapstall fra 908 bruk, herav 111 fra Nord-Norge.  
 

Økt lønnsomhet for melkeproduksjon 
Melkeproduksjon på storfe er den viktigste driftsformen i Nord-Norge. Her økte produksjons-
inntektene med kr 135 400. Prisøkning på 35 øre per liter melk kombinert med flere dyr og større 
produksjon per dyr forklarer mye av økningen.  Også prisøkning på kjøtt og mer tilskudd økte 
inntektssiden. Produksjonskostnadene økte moderat med kr 53 700. I tillegg ble renteutgiftene 
redusert. Jordbruksinntektene ble kr 343 100. Dette er en økning på kr 51 300.  
 

Litt lavere lønnsomhet for sauehold og kraftig økning for geitemelkproduksjon 
For bruk med sauekjøttproduksjon gikk jordbruksinntektene ned med kr 9 300 til kr 255 800 per 
årsverk. Forholdsvis stor kostnadsøkning er hovedårsaken. Bruk med geitemelkproduksjon opplevde 
en kraftig økning i lønnsomheten med kr 108 800 til kr 376 400. Kombinasjonen av prisøkning på 
melk, økt produksjon og moderat kostnadsøkning er hovedårsakene til framgangen for bruk med 
geit. 
 

Effekt av jordbruksfradraget 
Jordbruksfradraget er ikke medregnet i resultatene ovenfor. Virkningen på inntekten av dette 
fradraget var kr 37 700 per årsverk, omtrent uendret fra året før.  
 

Nettoinntekten for brukerfamilien økte 
Nettoinntekt omfatter alle inntekter for brukerfamilien, både i og utenfor bruket, med fradrag av 
gjeldsrenter. Den økte med kr 63 200 til 773 700 i 2015. Hovedårsaken er økte jordbruksinntekter. 
Det var en liten nedgang i inntekter utenom jordbruket. 57 prosent av samlet inntekt for 
brukerfamilien kom fra jordbruket. Dette er 5 prosentpoeng mer enn året før.  
 

Mindre investeringer 
Gjennomsnittlig investering var kr 67 500 i 2015. Dette er en nedgang på kr 24 900 fra året før. 
Samlet gjeld for brukerfamilien økte med kr 83 700. Gjeldsandelen for de nord-norske 
driftsgranskingsbrukene var i gjennomsnitt 60 prosent. 
 

For flere opplysninger: 
www.nibio.no / Øyvind Hansen 90 27 94 50 / oyvind.hansen@nibio.no 
 
Ordforklaringer: 

Jordbruksinntekt blir målt som lønn til alt arbeid og rente på egenkapital per årsverk. 
Jordbruksfradrag er et særskilt fradrag i alminnelig inntekt for bønder. 
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