
  

 
 
 
I samband med at NIBIO sentralt sender ut pressemelding for driftsgranskingar i jord- og 
skogbruk for heile landet, vil vi supplere med ein del lokale data for Vestlandet.  

 
Driftsresultatet i jordbruket på Vestlandet 2016 
 
Hovudtendens 

 Jordbruksinntekta til vestlandsbonden auka meir enn for landsgjennomsnittet 

 Auke for dei fleste produksjonane, men nedgang for sauehaldet 

 Eit godt år for bruka med fruktproduksjon 
 
 

Vestlandsbonden oppnådde ei jordbruksinntekt, målt som løn til alt arbeid og rente på 
eigenkapital per årsverk, på kr 297 200 i 2016. Det er ein auke på kr 19 700 frå året før. I 
gjennomsnitt for landet var jordbruksinntekta om lag uendra med kr 332 700 per årsverk. 
Jordbruksarealet for vestlandsbruka var i middel 266 dekar, 17 dekar meir enn i 2015.  

Det er dei minste bruka som fekk auka jordbruksinntekta mest frå 2015 til 2016. I denne 
gruppa finn ein mange av bruka med fruktproduksjon. Desse produsentane hadde eit godt år 
i 2016 og fekk auka jordbruksinntekta med 39 prosent.  

Mjølkeproduksjon er basisen for landbruket på Vestlandet, og det er flest bruk i denne 
gruppa. Mjølkeprodusentane fekk auka jordbruksinntekta si med 7 prosent frå 2015 til 2016, 
og fekk i gjennomsnitt kr 322 000 per årsverk i jordbruksinntekt. Omsett mjølk har auka 
med 13 800 liter og mjølkeprisen med 13 øre per liter. I alt auka mjølkeinntektene med 11 
prosent. I 2016 leverte produsentane i denne gruppa 97 prosent av mjølkekvoten, 3 
prosentpoeng meir enn i 2015.  

I tillegg ga auka kjøtproduksjon og prisauke på 2 prosent på storfekjøt, auke i inntektene frå 
kjøtproduksjon på mjølkeproduksjonsbruka på Vestlandet frå 2015 til 2016. 
Mjølkeproduksjonsbruka i driftsgranskingane på Vestlandet viste mindre investeringsvilje i 
2016 enn året før med ein nettoinvestering på kr 75 900. Rentekostnaden var om lag uendra. 

Produksjonsomfanget på mjølkeproduksjonsbruka var på 26 årskyr, 1 meir enn i 2015. Dei 
omsette i gjennomsnitt 187 100 liter mjølk og 5 350 kg storfekjøt (inkl. kukjøt). 
Gjennomsnittleg jordbruksareal var 334 dekar. Arbeidsinnsatsen var den same som i 2014 og 
2015, 1,9 årsverk à 1 845 timar. 

Bruka med kombinert mjølkeproduksjon og sauehald oppnådde i 2016 ei 
jordbruksinntekt per årsverk som var kr 307 200, 5 prosent meir enn i 2015. Omsett mjølk 
auka med 6 600 liter (6 prosent) og kjøtproduksjon på storfe auka 5 prosent. Omsett sau- og 
lammekjøt auka også, med 9 prosent til 2 600 kg. Det var auke i prisane på mjølk og 
storfekjøt, medan prisane gjekk ned for sau- og lammekjøt og ull. Lammekjøtet gjekk ned 
med kr 6,24 (11 prosent) per kg. Produksjonsauke, auke i tilskot og moderat kostnadsauke 
gjorde at jordbruksinntekta auka.  

Nettoinvesteringa for desse bruka var låg, berre kr 48 800. Gjennomsnittleg jordbruksareal 
var 377 dekar. Bruka hadde 17 årskyr, det same som i 2015 og 90 vinterfôra sauer, 7 meir enn 
i 2015. Arbeidsinnsatsen var om lag den same som i 2014 og 2015, 2,1 årsverk à 1845 timar 
per bruk. 

For bruka med kombinert mjølkeproduksjon og svinehald auka jordbruksinntekta 
med 18 prosent frå 2015 til 2016. I gjennomsnitt for desse bruka var jordbruksinntekta 
kr 338 600 per årsverk i 2016. På desse bruka har kjøtproduksjonen auka mykje dei siste åra, 



både for storfekjøt og svinekjøt. I alt vart det omsett 3 650 kg storfekjøt og 24 000 kg 
svinekjøt (inkl. purke- og råneslakt) i 2016, ein auke på høvesvis 25 og 33 prosent frå 2015. 
Talet på selde smågrisar auka monaleg frå 2015, med 79 prosent. Mjølkeproduksjonen auka 
med 6 prosent.  

Prisane på mjølk og kjøt auka, medan prisen på selde smågrisar gjekk ned. Totalt auka 
inntektene frå husdyrprodukt med 34 prosent på desse bruka. Tilskota og andre inntekter 
gjekk noko ned, slik at produksjonsinntektene auka med 24 prosent frå 2015. Både variable 
og faste kostnader og gjeldsrentene auka. Arbeidsinnsatsen vart redusert med 220 timar. 
Saman ga dette auken i årsverksinntekta.  

Samla arbeidsinnsats i jordbruket for bruka med kombinert mjølkeproduksjon og svinehald 
har gått ned med nær 500 timar i løpet av dei to siste åra, samstundes som produksjonen har 
auka. I alt vart det arbeidd 1,9 årsverk på desse bruka i 2016. Bruka hadde eit 
produksjonsomfang på 221 dekar, 19 årskyr, 13 purker, 712 smågriser for sal og 23 400 kg 
slaktegris.  

Bruka med kombinert mjølkeproduksjon og svinehald hadde ei nettoinvestering på kr 
662 200 i 2016. Det var berre åtte bruk i denne gruppa i 2016, utskifting av bruk, eller 
endringar på enkeltbruk gjev derfor store utslag på gjennomsnittstala.  

Sauebruka på Vestlandet fekk nedgang i jordbruksinntekta i 2016, etter eit par år med 
auke, og var driftsforma med lågast årsverksinntekt. I gjennomsnitt vart jordbruksinntekta 
på kr 140 000 per årsverk, ein nedgang på 16 prosent frå 2015. Både tal vinterfôra sauer og 
mengde omsett kjøt var om lag uendra. Prisen på lammekjøt gjekk ned med kr 4,15 per kg i 
gjennomsnitt og prisen på sauekjøt med kr 2,75. Marknadsinntektene gjekk ned medan 
tilskota auka noko, og totalt gjekk produksjonsinntektene ned med 1 prosent. Både variable 
og faste kostnader auka, til saman med 6 prosent. Arbeidsinnsatsen var uendra, 1,1 årsverk. 
Sjølv om rentekostnaden gjekk noko ned, vart jordbruksinntekta redusert for bruka med 
sauehald.  

I 2016 omfatta driftsforma 26 bruk med i gjennomsnitt 137 vinterfôra sauer og 195 dekar 
jordbruksareal. Desse bruka har hatt relativt låge nettoinvesteringar gjennom fleire år. I 2016 
var nettoinvesteringa svært låg med kr 19 700. 

Produksjon av storfekjøt, enten med ammekyr eller på innkjøpte kalvar, oppnådde ei 
jordbruksinntekt per årsverk på kr 177 100 i 2016, ein auke på 23 prosent, etter ein om lag 
like stor nedgang året før. Det er få bruk i gruppa, utskifting av bruk og endringar på 
enkeltbruk gjev store utslag. 

Det vart produsert 15 100 kg storfekjøt på desse bruka i 2016, ein auke på 8 prosent frå 2015. 
Prisen på storfekjøt auka med 0,43 øre, og inntektene frå husdyrhaldet auka med 6 prosent. 
Samstundes auka tilskota med 7 prosent. Dei variable kostnadene var uendra frå 2015 medan 
dei faste kostnadene auka med 4 prosent. Rentekostnaden gjekk ned, og saman med redusert 
arbeidsinnsats med 0,1 årsverk, vart det auke i jordbruksinntekta.  

Det var 9 bruk i gruppa i 2016. I gjennomsnitt hadde dei 360 dekar jordbruksareal, 20 
ammekyr, 28 kviger og oksar og ein arbeidsinnsats på 1,2 årsverk i 2016. 

Frukt- og bærproduksjon er den driftsforma som har størst variasjon i jordbruksinntekta 
mellom år. For desse bruka vart 2016 eit godt fruktår, etter eit særs dårleg år i 2015. Særleg 
var det epleavlingane som vart betre enn i 2015, men også for dei andre fruktslaga vart det 
avlingsauke. Epleprisen var om lag uendra medan prisane på dei andre fruktslaga gjekk noko 
ned. Auke i både marknadsinntekter og tilskot saman med svært moderat kostnadsvekst, ga 
auke i jordbruksinntekta med 39 prosent frå 2015. I alt vart jordbruksinntekta på kr 322 600 
i 2016. 

Arbeidsinnsatsen var uendra frå 2015, 1,9 årsverk per bruk. Det var 23 produsentar i denne 
gruppa. I gjennomsnitt hadde dei eit jordbruksareal på 62 dekar. 

Vestlandsbruka hadde låge nettoinvesteringar i 2016 samanlikna med 
landsgjennomsnittet med kr 95 800 i gjennomsnitt per bruk. I gjennomsnitt for landet var 



nettoinvesteringa kr 150 700. Samla gjeld auka med 3 prosent for vestlandsbonden, og var på 
2,4 mill. kr i middel per bruk. Grunna lågare rentenivå, gjekk rentekostnaden likevel ned med 
5 prosent.  

Driftsgranskingane viser at driftsoverskotet frå jordbruket på Vestlandet 
utgjorde 44  prosent av dei samla inntektene til familien i 2016, eitt prosentpoeng meir enn i 
2015. Lønsinntekt utgjorde 39  prosent. Skogbruk og tilleggsnæring med utgangspunkt i 
ressursane på bruket utgjorde høvesvis 1 prosent og 5 prosent. Resten av dei samla 
inntektene er anna næring, pensjonar, sjukeløn og kapitalinntekter.  

Maksimalt jordbruksfrådrag var kr 166 400 i 2016. Tek ein omsyn til inntektsverknad av 
jordbruksfrådraget, vert den skattekorrigerte jordbruksinntekta i 2016 kr 329 100 i gjennom-
snitt per årsverk for bruka frå Vestlandet. I alt utgjer inntektsverknaden av jordbruks-
frådraget kr 31 900 per årsverk Det er ikkje teke omsyn til inntektsverknaden av jordbruks-
frådraget i dei andre resultatmåla som er presenterte frå driftsgranskingane. 

Jordbruksinntekt er definert som løn til alt arbeid og rente på eigenkapitalen per årsverk, 
og varierer mellom ulike produksjonar og storleik på bruka.  

Skattefordel for bønder er skattelette i form av eit ekstra jordbruksfrådrag i allmenn 
inntekt. Det blir rekna ein inntektsverknad av skatteletten tilsvarande den inntekta ein må ha 
for å oppnå same kjøpekraft som skateletten genererer. 

Driftsgranskingane i jordbruket var for 2016 basert på eit tilfeldig og representativt 
utval av 920 bruk over heile landet. I alt omfattar granskinga 179 bruk frå Vestlandet; 62 i 
Hordaland, 59 i Sogn og Fjordane og 58 i Møre og Romsdal. Alle dei presenterte resultata er 
middeltal frå grupper av bruk. Det er stor spreiing i materialet, noko som ikkje kjem fram 
her. Middeltala for dei 179 bruka gjev likevel ein god peikepinn på korleis den økonomiske 
utviklinga for jordbruket på Vestlandet har vore. 
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Samla oversikt for 2016 

 
Alle beløpa i tabellen er oppgjevne i nominelle kroner. 
Jordbruksinntekt per årsverk er definert som løn til alt arbeid og til rente på eigenkapitalen 
 

Jordbruksinntekt per årsverk à 1845 timar for Vestlandet og landet i perioden 2007–2016 

 
 
 

Tal 

bruk

Gj.areal   

dekar

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Vestlandet, alle    179         266 403 500   437 200   277 500   297 200   311 500   329 100   

Bruk < 50 dekar      11           33 215 900   271 800   264 700   309 400   309 400   350 200   

« 50 - 100 dekar      21           76 195 900   316 600   210 300   272 700   240 500   298 500   

« 100-200 dekar      39         154 352 300   385 600   267 100   293 900   301 900   328 400   

« 200-300 dekar      47         245 380 300   399 200   258 000   272 200   292 400   305 200   

« 300-500 dekar      43         376 563 600   506 900   321 600   309 500   357 400   342 500   

> 500 daa      18         669 597 200   723 700   297 000   330 200   322 400   356 100   

Mjølkeproduksjon      75         334 518 800   553 400   300 000   322 000   332 700   353 600   

Mjølk/sauehald      19         377 504 900   516 100   293 300   307 200   326 500   338 400   

Mjølk/svinehald        8         221 447 400   570 900   285 900   338 600   319 200   373 500   

Kjøtproduksjon, storfe        9         358 150 300   165 700   144 200   177 100   180 400   210 600   

Sauehald      26         195 151 500   120 100   166 500   140 000   206 500   174 400   

Frukt og bær      20           59 236 200   451 600   231 500   322 600   261 000   350 100   

Mjølk Hordaland 16 336 486 400   518 400   286 100   304 300   319 100   335 100   

Mjølk Sogn og Fjordane 18 235 404 400   473 400   254 600   300 800   287 300   333 700   

Mjølk Møre og Romsdal 41 377 592 700   602 300   326 900   336 900   359 400   368 300   

2016

Driftsoverskot 

per bruk

Vederlag til  arbeid 

og eigenkapital 

per  årsverk

Skattekorrigert 

vederlag per årsverk


