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Godt år for jærbonden 
 

Jordbruksinntekta til jærbøndene auka med 8 prosent frå 2015 til 2016. Jæren var og den 
regionen som oppnådde høgast jordbruksinntekt dette året.  
 

I middel var jordbruksinntekta til bøndene på Jæren kr 400 200 per årsverk. I resten av 
Rogaland og Agder var jordbruksinntekta nær uendra frå 2015 til 2016, med  
kr 301 400. 

 
Auke i jordbruksinntekta for mjølkebøndene 
 
Mjølkeproduksjon er den driftsforma som betyr mest for økonomien i jordbruket i Agder og 
Rogaland. Jordbruksinntekta til mjølkebøndene på Jæren auka med 14 prosent til kr 
406 200 frå 2015 til 2016. Dette var andre året med god auke for mjølkebøndene på Jæren.  
 
For mjølkeprodusentane i dei andre bygdene i Rogaland og Agder gjekk også jordbruks-
inntekta opp, men berre med ein prosent, til kr 301 000 per årsverk. 
 
Andre produksjonar 
 
I Agder og Rogaland utanom Jæren var det auke i jordbruksinntektene på bruk med 
sauehald, medan jordbruksinntekta på bruka med kombinert mjølkeproduksjon og sauehald 
var nær uendra.  
 
Bruka med kombinert mjølkeproduksjon og svinehald på Jæren oppnådde høgast 
jordbruksinntekt per årsverk i 2016 med 594 500. 
 
Høgare investeringar enn landsgjennomsnittet  
 
Både jærbøndene og bøndene i resten av Rogaland og Agder hadde høge nettoinvesteringar i 
2016.  

 
Høgast var dei i Agder og Rogaland utanom Jæren, med kr 360 600. Dette var også regionen 
med høgast nettoinvestering i landet. Samla gjeld auka til 3,9 mill. kr, ein auke på 12 prosent.  
 

På Jæren vart nettoinvesteringane i middel kr 171 600 i 2016. Også det er høgare enn 
landsgjennomsnittet som var på kr 150 700. Samla gjeld var uendra frå 2015 for jærbøndene, 
og var på 5,4 mill. kr per bruk.  
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FAKTABOKS 
 
Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile 
landet. I 2015 var det med totalt 920 bruk, der 157 var frå Agder og Rogaland, 62 frå Jæren og 95 frå Agder og 
Rogaland utanom Jæren. Jordbruksinntekt er målt som løn til alt arbeid og rente på eigenkapital per årsverk.  
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