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Trønder-bonden fikk mindre inntekt i 2017  
 
Jordbruksinntekten gikk ned med 3 prosent for trønderske gårdsbruk fra 2016 til 2017. Det ga kr 336 900 
i gjennomsnittsinntekt per årsverk. Jordbruksinntektene for landet samlet gikk også ned 3 prosent. 
 
Lavere priser på sauekjøtt og svinekjøtt er noen av forklaringene på nedgangen. Fortsatt kostnadsøkning 
påvirker også resultatet negativt.  
 
Tallene framgår av de årlige driftsgranskingene utført av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). 
Driftsgranskingene er en regnskapsundersøkelse som i 2017 omfattet 928 gårdsbruk over hele landet, herav 
146 i Trøndelag. 
 

Nedgang i jordbruksinntekt 
Jordbruksinntektene ble på kr 336 900 i gjennomsnitt for alle bruk i Trøndelag, noe som gir en nedgang på 
kr 8 000, eller 3 prosent fra 2016. Produksjonsinntektene økte med 4,5 prosent. Både variable og faste 
kostnader økte. Samlet økte kostnadene med 8,7 prosent.  
 
De fleste driftsformene hadde nedgang, men størst nedgang hadde bruk med driftsformene sau og kombinert 
korn/svin.  Ammeku var eneste driftsform med økt jordbruksinntekt i 2017. 
 

Melkeproduksjon      
Melkeproduksjon er den viktigste driftsformen i trøndersk landbruk. For første gang siden 2013 gikk 
jordbruksinntektene i melkeproduksjon ned i 2017. Melkeproduksjon oppnådde kr 343 800 i inntekt, en 
nedgang på kr 14 200 fra 2016. Det skjedde til tross for økte priser på melk og storfekjøtt, og at 
produksjonsomfanget økte. Kostnadspostene som økte mest var til fôr, leid hjelp og leasing. 
 

Sauehold fikk størst inntektssvikt 
Sauebonden fikk kr 194 400 i inntekt i 2017. Det var en nedgang på kr 41 200, eller 17,5 prosent, fra året før. 
Lavere priser på lamme- og sauekjøtt førte til lavere produksjonsinntekter. I tillegg fikk også denne driftsformen 
en økning i kostnadene. 
 

Korn/svin størst nedgang 
Bruk med korn/svin i kombinasjon hadde størst nedgang i jordbruksinntekt målt i kroner. Driftsformen fikk 
en inntekt på kr 530 000, og dermed en nedgang på kr 56 400, 9,6 prosent, sammenlignet med 2016. Lavere 
priser på smågris og svinekjøtt ble oppveid av økt driftsomfang. Korninntektene økte som følge av bedre 
avlinger, men dette greide ikke å veie opp for økte kostnader på kr 101 700.  
 

Økte kostnader for korn  
Bruk med ensidig kornproduksjon oppnådde ei jordbruksinntekt på kr 122 400, en nedgang på kr 13 500. 
Årsaken var økte kostnader, mens avling og priser på korn var på omtrent samme nivå som i 2016.  
 

Ammeku – eneste driftsform med økte inntekter 
Eneste driftsform men økte jordbruksinntekter i 2017 var bruk med ammeku. De oppnådde inntekt på kr 
226 000, en oppgang på kr 29 800 fra 2016. Hovedårsaken ligger i økt omsetning av storfekjøtt, mens det 
var små endringer i priser. Også denne driftsformen hadde kostnadsøkning. Økningen var størst på 
fôrkostnader og kjøp av livdyr. 
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Økte investeringer og gjeld, stabil egenkapital 
I gjennomsnitt var nettoinvesteringene i Trøndelag kr 195 200 per bruk i 2017, opp fra kr 159 500 i 2016. Gjelda 
økte med 7 prosent, mens egenkapitalandelen var på nivå med året før, 52 prosent. 
 
Bruk med melkeproduksjon hadde høyest nettoinvestering i 2017, på kr 309 700. Brukene med saueproduksjon 
hadde negativ nettoinvestering i 2017, på minus kr 16 900. 
 

Arbeidsinnsatsen gikk ned 
Det skjer en effektivisering i jordbruket ved at produksjonsomfanget øker, mens arbeidsinnsatsen reduseres. I 
2017 var arbeidsinnsatsen på 2 703 timer per bruk, dette er 131 timer mindre enn i 2016. 
 

Inntektsvirkningen av jordbruksfradraget  
Dette inngår ikke i resultatmålene, men utgjorde en positiv skatteeffekt på kr 36 700 kroner per årsverk i 
jordbruket i Trøndelag i 2017. 
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Rådgiver, divisjon Kart og statistikk 
Telefon:   911 62 865  
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Ordforklaringer 
 
Jordbruksinntekt blir målt som lønn til alt arbeid og rente på egenkapital per årsverk. 
Jordbruksfradraget er skattelette i form av et ekstra fradrag i alminnelig inntekt.  
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