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Ujevn inntekstutvikling for bøndene på Østlandet 
 

Gårdbrukere på Østlandet fikk i gjennomsnitt en nedgang i jordbruksinntekt på knapt èn 
prosent fra 2016 til 2017, og tjente kr 338 200. For landet samlet ble nedgangen 3 prosent.  
 
Det var stor forskjell i utvikling mellom forskjellige driftsformer. Flatbygdene fikk en 
inntektsnedgang, mens  «andre bygder» en liten økning. 

 
 
Storfekjøtt og melk med ulik utvikling  
Mens melkeproduksjonen fikk en inntektsøkning på 19 prosent på flatbygdene, var det en 
liten nedgang i «andre bygder». Med en årsverksinntekt på kr 419 800, var melkeproduksjon 
den mest lønnsomme av de store produksjonene på flatbygdene. I «andre bygder» ble 
resultatet for melkebonden kr 342 100.  
 
For bruk med ammeku ble nedgangen i resultat på hele 37 prosent på flatbygdene, mens 
«andre bygder» hadde liten endring. Dette gav en årsverkinntekt på henholdsvis kr 254 000 
og kr 278 000 i de to områdene. 
 

 
Nedgang for sau, korn og svin  
De fleste sauebrukene på Østlandet ligger i «andre bygder». Driftsformen hadde en 
inntektsnedgang på 25 prosent, og dette er på linje med resten av landet. Med sin 
jordbruksinntekt på kr 124 900, er produksjonen den minst lønnsomme i «andre bygder» i 
2017. Prisen på sauekjøtt til produsent gikk mye ned fra 2016 til 2017. 
 
Kornbrukene på Østlandet opplevde også inntekstnedgang i 2017. Nedgangen var størst i 
«andre bygder,» med 24 prosent. Årsverksinntekten ble kr 265 400 for kornbrukene i 
flatbygdene og kr 266 600 i «andre bygder».  
 
Kombinasjonen korn og svin hadde en nedgang i resultat på 32 prosent, og inntekten endte 
på kr 314 000. Nedgangen skyldes i første rekke økte kostnader. 
 

 
Dempede investeringer, men økende gjeld  
Brukene i Østlandets flatbygder hadde mye lavere investeringar i 2017 enn året før. Netto-
investeringen var bare kr 14 600. I «andre bygder» var det bare en liten nedgang til 
kr 126 400. Over halvparten av investeringene i «andre bygder» gjaldt driftsbygning, mens 
det ikke var positiv nettoinvestering i bygninger på flatbygdene. Selv med dempede 
investeringer, økte gjeldsprosenten med ett prosentpoeng til 48 i flatbygdene og 41 i «andre 
bygder».  
 
 
Samlet inntekt 
Jordbruket sin andel av den totale inntekten til brukerfamilien på Østlandet var 
32 prosent i 2017, mot 33 prosent i 2016. Skogbruk og gårdsbasert tilleggsnæring ga  
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til sammen åtte prosent av samlet inntekt, mens lønnsinntekter bidro med 
45 prosent.  
 
Redusert skatt gjennom utnyttelse av jordbruksfradraget ga en inntektsvirkning per 
årsverk på kr 37 100, som er litt mindre enn i 2016. Redusert skattesats gav mindre 
effekt av jordbruksfradraget. 
 
FAKTABOKS 
 
Driftsgranskingene i jord- og skogbruk er en årlig regnskapsundersøkelse blant tilfeldig utvalde gårdsbruk fra hele 
landet. I 2017 var det med totalt 928 bruk, der 335 var fra Østlandet, eller fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, 
Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark. Jordbruksinntekt er målt som betaling til alt jordbruksarbeid og rente på 
egenkapital per årsverk.  
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