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Stor framgang for landbruksnæringa i Trøndelag i 2015 

 
Trønderske gårdsbruk oppnådde kr 311 000 i jordbruksinntekt i 2015. Dette er en økning på 16 prosent fra 2014. 

Høyere kjøttpriser og høyere melkepris er noen av forklaringene, men fortsatt kostnadsøkning påvirker resultatet 

negativt.  

 
Tallene framgår av de årlige driftsgranskingene utført av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Driftsgranskingene 
er en regnskapsundersøkelse som i 2015 omfattet 908 gårdsbruk over hele landet, herav 147 i Trøndelag. 
 

Økning i jordbruksinntekt 

Jordbruksinntektene ble på kr 311 000 i gjennomsnitt for alle bruk i Trøndelag. Dette gir en økning på kr 43 800, eller 
16 prosent fra 2014. Produksjonsinntektene økte med 5,5 prosent, men det var også økning i variable og faste 
kostnader. Størst økning hadde bruk med driftsformene kombinert korn/svin, ammeku og melk. Bedre priser på 
svinekjøtt, smågris, lammekjøtt, storfekjøtt og melk bidro til økningen i produksjonsinntektene, mens høyere 
kraftfôrkostnader og maskinleie bidro mest til kostnadsøkningen.  
 
-Melkeproduksjon, som er den viktigste driftsformene i trøndersk landbruk, oppnådde kr 324 900 i jordbruksinntekt 
i 2015. Dette var en økning på kr 57 400 fra 2014. Bruk med korn/svin hadde størst økning med jordbruksinntekt på 
kr 432 600, opp kr 108 100 fra 2014.  
 
-Bruk med ensidig kornproduksjon oppnådde ei jordbruksinntekt på kr 22 200, som er en nedgang på kr 164 800. 
Årsaken til den sterke nedgangen skyldes et dårlig avlingsår for korn i Trøndelag. Bruk med ammeku oppnådde kr 
222 400 i jordbruksinntekt, en økning på kr 79 500 fra 2014. Hovedårsaken til økningen var økte priser på storfekjøtt 
i 2015 i forhold til året før. 
  
-Sauehold hadde kr 271 600 i jordbruksinntekt, en oppgang på kr 23 100.  Bedre priser på lammekjøtt, litt større 
produksjon og mere tilskudd førte til økte produksjonsinntekter, mens det for denne driftsformen også var en økning i 
kostnadene. 
 
I gjennomsnitt var nettoinvesteringene i Trøndelag kr 66 200 per bruk i 2015, dette er en nedgang fra kr 118 400 i 
2014. Gjelda økte med 1 prosent, mens egenkapitalandelen var på 52 prosent i 2015, mot 50 prosent året før. Bruk 
med sau hadde høyest nettoinvestering i 2015, kr 442 400, mens brukene med ensidig kornproduksjon hadde negativ 
nettoinvestering i 2015, minus kr 14 400. 
 
Brukerfamiliens samlede arbeidsinnsats var på ca. 2,0 årsverk (1 årsverk = 1845 arbeidstimer) i 2015. 
 
Inntektsvirkningen av jordbruksfradraget inngår ikke i resultatmålene, men utgjorde 39 000 kroner pr årsverk i 
jordbruket i Trøndelag. 
 
Nærmere opplysninger: Svein Olav Holien ved NIBIO i Trondheim, tlf. 476 57 539 / svein-olav.holien@nibio.no 
 
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 almenn inntekt.  


