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Nedgang i jordbruksinntekt for bøndene på Østlandet  

Gårdbrukerne på Østlandet hadde i gjennomsnitt kr 340 200 i jordbruksinntekt i 2016, en 

nedgang på 6 prosent fra et bra resultat i 2015. Det var stor variasjon i utvikling mellom 

forskjellige typer bruk. Det var fortsatt stor nettoinvestering på østlandsbrukene.  

Dette går fram av den årlige regnskapsundersøkelsen til Norsk institutt for bioøkonomi. 324 

bruk fra Østlandet var med i undersøkelsen. 

Regionene 

Det som kalles Østlandet, omfatter fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, 

Vestfold og Telemark. Det som omtales som flatbygder, er lavlandet rundt Oslofjorden og 

områdene langs de store sjøene og vassdragene sør på Østlandet. Flatbygdene omfatter også 

ravinelandskap og andre arealer som langt fra er flate. «Andre bygder» er områder som 

normalt har litt dårligere klimatiske forhold for plantevekst enn flatbygdene. Skogs-, dal- og 

fjellbygder hører hjemme i «andre bygder». En kommune er vanligvis bare med i en region. 

Driftsgranskingene skal være representative for landbruket i regionene, men kan ikke sies å 

være representative ned på fylkesnivå. Undersøkelsen er en regnskapsstatistikk som bygger 

på skatteregnskap omgjort til driftsregnskap. Gårdbrukerne gir supplerende opplysninger om 

arbeidsforbruk, avlinger og beitetider. 

 

Resultatmål 

Driftsgranskingene bruker mange resultatmål. Det som her kalles jordbruksinntekt, er 

vederlag til alt jordbruksarbeid og egenkapital per årsverk. For å beregne dette trekker en 

kostnader ved jordbruksproduksjonen, inkludert avskrivninger, ifra samlede 

produksjonsinntekter i jordbruket. Deretter legger en til kostnader til leid hjelp og trekker 

ifra jordbrukets andel av gjeldsrenter og kårutgifter. For å få resultatet ut per årsverk, må 

tallet deles på medgåtte arbeidstimer og multipliseres med 1845 som er antallet timer i et 

jordbruksårsverk. 

Skattejustert vederlag er vederlaget til arbeid og egenkapital korrigert for inntektseffekten av 

jordbruksfradraget, som alle som driver jordbruk i egen regi, kan benytte ved 

skatteligningen. Se under. 

Familiens nettoinntekt er samlet overskudd fra alle næringer, lønn, pensjoner, sykepenger og 

renter fratrukket gjeldsrenter og verdien av kårytelser til tidligere eier. 

 

Jordbruksinntekten gikk ned 

Jordbruksinntekten til østlandsbonden gikk ned med 6 prosent fra 2015 til 2016. Nedgangen 

var størst i flatbygdene med 8 prosent. Også i «andre bygder» var det nedgang, men bare 

med 2 prosent. Jordbruksinntekten i 2016 var henholdsvis kr 374 600 og kr 299 500 i de to 

områdene.  

 



                       
Utfyllende informasjon til pressemelding. 7.12.2017 
 
 
 

 

Økte produsentpriser for mange jordbruksprodukter 

Bondens pris på korn og poteter økte i begge regioner. Potetprisen økte mest. Også prisen på 

melk, svinekjøtt og ull økte både i flatbygdene og i «andre bygder». Prisen på sau- og 

lammekjøtt gikk ned begge steder med 6 %. Prisen på storfekjøtt, smågriser og egg hadde litt 

ulik utvikling i de to regionene, men disse produktene hadde ikke stor endring i pris.  

 

Avlinger på det jevne 

Avlingene av hvete i 2016 lå ca 20 prosent lavere enn avlingene i 2015. I flatbygdene var 

hveteavlingene også under snittet for årene 2013-2015, mens de i andre bygder var like over 

treårsgjennomsnittet. I flatbygdene var det høyere byggavling og lavere havreavling enn året 

før, mens det var motsatt i «andre bygder».  

I begge regioner var disse avlingene betydelig høyere enn gjennomsnittet av årene 2013-2015. 

Avlingsnivået er fortsatt høyest i flatbygdene. Potetavlingen i flatbygdene var høyere i 2016 

både i forhold til året før og perioden 2013-2015, men i «andre bygder» var avlingen lavere 

enn i 2015 og gjennomsnittet for treårsperioden. Grovfôravlingene i 2016 var omtrent som 

treårsperioden før. 

 

Noe mindre arbeidsinnsats 

Samlet arbeidsinnsats i jordbruket gikk ned med to prosent i flatbygdene og en prosent i 

«andre bygder». Det var bare gårdbrukerfamiliens arbeidsinnsats i jordbruket som ble 

redusert fra 2015 til 2016, mens mengden betalt hjelp økte. 

 

Produksjonsinntektene økte 

Sammensetningen av inntektene i driftsgranskingene er nokså forskjellig i flatbygdene og 

«andre bygder». Gjennomsnittsbruket i flatbygdene har grovt sett halvparten så mye storfe 

og fire ganger så mye korn som gjennomsnittsbruket i «andre bygder».  

Produksjonsinntekten gikk opp tre prosent i «andre bygder» og holdt seg uendret i 

flatbygdene. Sammensetningen av inntektene endret seg fra året før. I flatbygdene falt 

inntektene fra planteproduksjon med sju prosent. Det var fall i korninntektene som 

forårsaket dette. Det var litt mindre avlinger, og en dreining i arealbruken fra hvete til havre 

og bygg som generelt gir litt mindre inntekter per dekar enn hvete. Inntekter fra poteter og 

andre planteprodukter økte i begge bygdetyper, men disse betyr mindre for gjennomsnitts-

bruket.  

Østlandsbrukene hadde økning i inntekter fra storfeslakt. På brukene i flatbygdene økte også 

inntekten fra melk, mens denne falt litt hos brukene i «andre bygder». Endringene i melke- 

og kjøttinntekter skyldes i hovedsak volumendringer. Svineholdets bidrag til samlede 

endringer i inntekter var lite. Fjørfeets bidrag økte litt i «andre bygder», men det var et fall i 

inntekter fra fjørfe i flatbygdene. Nedgangen her kommer fra eggproduksjon, mens verdien 

av fjørfeslakt økte. 
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Økning i tilskudd 

I 2016 økte utbetalingen av tilskudd med fire prosent på driftsgranskingsbrukene på 

Østlandet. Det er små endringer i utbetaling for de fleste tilskuddsordninger, og økningen 

skyldes i hovedsak volumøkning både i areal og produserte mengder av melk og kjøtt 

 

Kostnadene økte mer enn inntektene 

Kostnadene i jordbruket økte med fire prosent i flatbygdene og sju prosent i «andre bygder». 

Variable kostnader gikk opp med ni prosent i «andre bygder» og fire prosent i flatbygdene. 

Kraftfôr er denne største kostnadsposten i begge regioner og utgjør omtrent halvparten av de 

variable kostnadene. Denne posten økte mest nominelt i «andre bygder», men ikke 

prosentvis. I flatbygdene var det derimot en nedgang i kostnader til kjøpt fôr. Såvarer og kjøp 

av dyr økte mye i begge regioner.  

Faste kostnader økte med fire prosent i flatbygdene og sju prosent i «andre bygder». 

Avskrivninger, vedlikehold og leid hjelp er de tre største faste kostnadene. Avskrivninger økte 

mye i begge regioner. I «andre bygder» økte også kostnadene til leid hjelp mye.  

 

Variasjon i lønnsomhet mellom driftsformer 

Bak gjennomsnittstallene over skjuler det seg forskjeller mellom forskjellige produksjoner.  

 

Melkebruk utgjør fortsatt en stor gruppe i landbruket på Østlandet, og resultatene fra 

denne driftsformen gir store utslag på resultatet for hele materialet. Bruk med «melk og 

storfekjøtt» i flatbygdene hadde kr 351 600 i årsverksinntekt, en nedgang på fire prosent fra 

året før. I «andre bygder» var nedgangen på tre prosent, og det ga en årsverksinntekt på 

kr 347 300. Melkeproduksjon som driftsform på flatbygdene ga i 2016 et resultat som var 

blant de svakere i området, mens et tallmessig nesten like godt resultat ble beste driftsform i 

«andre bygder».   

«Storfekjøtt» har etter hvert blitt en stor gruppe i driftsgranskingene, også på Østlandet. 

For «storfekjøtt» utgjør økningen i årsinntekt fra 2015 til 2016 19 prosent i flatbygdene, 

mens det i «andre bygder» var en økning i inntekten på 13 prosent. Resultatene for 2016 er 

de beste som er registrert for driftsformen, som tidligere ble sett på som en svak og nokså 

ekstensiv produksjon. Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk for flatbygder og «andre 

bygder» ble henholdsvis kr 404 000 og kr 274 700.  

Mange bruk på Østlandet har kornproduksjon eller korn i kombinasjon med andre 

produksjoner. Kornbrukene i flatbygdene hadde stor nedgang i årsverksinntekten og 

oppnådde kr 277 400, eller 43 prosent mindre enn i 2015 og ble med dette den minst 

lønnsomme av «de store» driftsformene. I «andre bygder» gikk det mye bedre for de ensidige 

kornprodusentene. Avlingsforskjellen mellom de to regionene var forholdsvis liten i 2016. 

«Andre bygder» hadde en mye gunstigere kostnadsutvikling enn flatbygdene, og resultatet 

ble en årsverksinntekt på kr 346 200, eller 51 prosent mer enn i 2015. Felles for kornbrukene 

er at de ofte har langt under ett årsverk per bruk, og dermed blir det ekstra store utslag når 

resultatet regnes om.  
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Andre kombinasjoner med korn hadde en noe blandet utvikling i resultat fra 2015. 

«Korn og gris», som tradisjonelt har vært den mest lønnsomme driftsformen, oppnådde  

kr 460 300 i inntekt. Det er seks prosent mer enn året før.  

 

For de andre kombinasjonene er det for få observasjoner bak hver til at en kan trekke noen 

holdbare konklusjoner. I så små grupper kan forhold på enkeltbruk spille inn. 

Sauekjøttproduksjonen på Østlandet foregår mest i «andre bygder». Bruk med ensidig 

sauekjøttproduksjon i denne landsdelen hadde en nedgang på to prosent i årsverksinntekt og 

oppnådde kr 167 000.  

 

Fortsatt store investeringer 

Nettoinvesteringen på østlandsbrukene sett under ett har ligget i intervallet mellom kr 

91 600 og kr 151 300 i perioden 2009-2016. I 2016 utgjorde nettoinvesteringen kr 167 000 i 

flatbygdene og kr 129 500 i «andre bygder», noe som er opp 42 prosent for flatbygdene og 

28 prosent i «andre bygder» i forhold til 2015. Driftsbygninger står for over halvparten av 

nettoinvesteringene.  

 

Jordbruksfradrag gir inntektsvirkning 

Redusert skatt for landbruket ved hjelp av jordbruksfradrag betyr stadig en god del i 

jordbruksoppgjørene. Maksimalt fradrag i 2016 var kr 166 400, som de fire årene før, og kr 

24 400 mer enn i årene 2007-2011. Av driftsgranskingsdeltakerne på Østlandet var det 

45 prosent som oppnådde maksimalt fradrag, mens ni prosent ikke hadde noe jordbruks-

fradrag i det hele tatt fordi jordbruksdrifta gikk med underskudd. Deltakerne på 

østlandsbrukene hadde i 2016 et gjennomsnittlig jordbruksfradrag på kr 119 100. 

Gjennomsnittlig inntektsvirkning av jordbruksfradraget var kr  37 500 per årsverk, eller kr 

4 200 mindre enn året før. Lavere skatteprosent gir mindre effekt av jordbruksfradraget. 

 

Nettoinntekt og gjeld 

Brukerfamiliens samlede inntekter for 2016, fratrukket rentekostnader, var kr  1 084 400 i 

Østlandets flatbygder og kr 940 600 i «andre bygder». Det er en nedgang i begge regioner. 

Brukene i flatbygdene har høyere rentekostnader enn brukene i «andre bygder». I 2016 

hadde begge regioner nedgang i betalte renter, og nedgangen var størst i flatbygdene med 

åtte prosent. Beløpene var kr 121 300 og kr 86 600 for henholdsvis flatbygdbrukene og 

brukene i «andre bygder».  

Gjeldsprosenten til brukene i flatbygdene i 2016 var 47 som i 2015. Brukene i andre bygder 

har forholdsvis mindre gjeld og hadde en gjeldsprosent på 40 ved slutten av 2016. Dette er ett 

prosentpoeng mer enn året før.  

For østlandsbrukene samlet i 2016 bidrog jordbruket med 33 prosent av samlede inntekter 

mot 36 prosent i 2015, mens skogbruk og tilleggsnæring basert på brukets ressurser bidrog 

med henholdsvis 3 og 6 prosent. Lønnsinntekt stod for 45 prosent av samlede inntekter. Det  
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er ikke veldig store forskjeller mellom flatbygder og «andre bygder» her, men flatbygdene har 

litt mindre andel fra skogen og litt større andel fra tilleggsnæring. 
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