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Vestlandsbonden fekk auka jordbruksinntekt i 2017  
 

Jordbruksinntekta til vestlandsbonden auka med kr 4 900 til kr 302 300 per årsverk frå 
2016 til 2017, men ligg framleis lågare enn landsgjennomsnittet. På landsbasis gjekk 
jordbruksinntekta ned med 3 prosent, til kr 323 300 per årsverk.  
 
Gardsbruka med mjølkeproduksjon fekk auka inntekt, medan bruka med kjøtproduksjon på 
storfe og sau gjekk ned. Fruktbruka på Vestlandet hadde eit godt år i 2017. Det viser tal frå 
dei årlege driftsgranskingane til NIBIO som vart lagt fram i dag. 

Auke for reine mjølkebruk, nedgang for bruk med mjølk i kombinasjon  

Mjølkeproduksjon har gjennom mange år vore basisen for landbruket på Vestlandet, og dette 
er gruppa med flest bruk. Mjølkeprodusentane fekk auka jordbruksinntekta si med 7 prosent 
frå 2016 til 2017, og fekk i gjennomsnitt kr 334 000 per årsverk i jordbruksinntekt.  
 
Mjølkeproduksjon i kombinasjon med anna husdyrhald, er vanleg på Vestlandet. Bruka som 
driv mjølkeproduksjon i kombinasjon med sau eller svin fekk nedgang i jordbruksinntekta frå 
2016 til 2017. Størst var negangen for bruka med mjølk og svin.  

Bønder med sau- og storfekjøtproduksjon fekk lågast jordbruksinntekt  

For andre året på rad fekk sauebruka på Vestlandet nedgang i jordbruksinntekta frå 2016 til 
2017. I gjennomsnitt var jordbruksinntekta på kr 106 700 per årsverk, ein nedgang på kr 
33 300. Lågare prisar på sau- og lammekjøt og nedgang i verdi på buskapen, er hovudårsak 
til den store nedgangen. Bruka med sauehald fekk lågast jordbruksinntekt av dei presenterte 
driftsformene. 
 
Bruka med kjøtproduksjon på storfe fekk også redusert jordbruksinntekta frå 2016 til 2017. I 
gjennomsnitt oppnådde desse produsentane ei jordbruksinntekt på kr 126 600 per årsverk i 
2017.  

Frukt- og bærproduksjon gjorde det best  

Jordbruksinntektene til fruktprodusentane varierer vanlegvis mykje mellom år. For desse 
produsentane vart både 2016 og 2017 gode år. Med kr 367 900 per årsverk var frukt- og 
bærproduksjon den driftsforma som oppnådde høgast jordbruksinntekt på Vestlandet i 2017.  

Lågare investeringar enn landsgjennomsnittet, men aukande gjeld  

Nettoinvesteringane på vestlandsbruka låg noko lågare enn landsgjennomsnittet i 2017. I 
gjennomsnitt investerte vestlandsbøndene kr 109 100, medan nettoinvesteringane for landet 
var på kr 128 300. Samla gjeld auka med 8 prosent for vestlandsbonden, og var på 2,5 mill. kr 
i middel per bruk. Rentekostnadene auka med 9 prosent.  
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FAKTABOKS 
 
Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile 
landet. I 2017 var det med totalt 928 bruk, der 182 var frå Vestlandet; 61 i Hordaland, 61 i Sogn og Fjordane og 60 i 
Møre og Romsdal. Jordbruksinntekt er målt som løn til alt arbeid og rente på eigenkapital per årsverk.  
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