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Auka jordbruksinntekt for vestlandsbonden i 2016  
 

Jordbruksinntekta til vestlandsbonden har auka med kr 19 700 til kr 297 000 per årsverk 
frå 2015 til 2016. På landsbasis auka jordbruksinntekta med 2 prosent, til kr 332 800 per 
årsverk.  
 
Det var auke for dei fleste driftsformene, men nedgang for sauehaldet. Fruktbruka på 
Vestlandet hadde eit godt år i 2016. 
 
Auke for mjølkeprodusentane  
  
Mjølkeproduksjon har gjennom mange år vore 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.  
 
Mjølkeproduksjon i kombinasjon med anna husdyrhald, er vanleg på Vestlandet. Også bruka 
som driv mjølkeproduksjon i kombinasjon med sau eller svin oppnådde auke i 
jordbruksinntekta frå 2015 til 2016. Kombinasjonen mjølk og svin var driftsforma med 
høgast jordbruksinntekt på Vestlandet i 2016 med kr 338 600. 

 
Sau- og storfekjøtproduksjon hadde lågast jordbruksinntekt  
 
Etter tre år med auke fekk sauebruka på Vestlandet nedgang i jordbruksinntekta frå 2015 til 
2016. I gjennomsnitt var jordbruksinntekta på kr 140 000 per årsverk, ein nedgang på kr 
26 500. Det var bruka med sauehald som fekk lågast jordbruksinntekt av dei presenterte 
driftsformene. 
 
Bruka med kjøtproduksjon på storfe oppnådde ei jordbruksinntekt på kr 177 100 per årsverk i 
2016, ein auke på 32 900 frå året før.  
 
Frukt- og bærproduksjon har størst variasjon i jordbruksinntekta mellom år.  
 
Jordbruksinntektene til fruktprodusentane varierer mykje mellom år. Etter eit særs dårleg år 
i 2015, vart 2016 eit godt fruktår. Særleg var det eplehausten som vart betre enn året før. 
Produsentane fekk auka jordbruksinntekta med 39 prosent til kr 322 600.  
 

Lågare investeringar enn landsgjennomsnittet, men aukande gjeld  
 
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.  
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FAKTABOKS 
 
Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile 
landet. I 2016 var det med totalt 920 bruk, der 179 var frå Vestlandet; 62 i Hordaland, 59 i Sogn og Fjordane og 58 i 
Møre og Romsdal. Jordbruksinntekt er målt som løn til alt arbeid og rente på eigenkapital per årsverk.  

 
 
Kontaktpersonar ved NIBIO 
Heidi Knutsen 
Seniorrådgjevar,   divisjon Kart og statistikk 
Telefon:   907 64 531 
E-post:  heidi.knutsen@nibio.no  

 
 
Torbjørn Haukås 
Seniorrådgjevar,   divisjon Kart og statistikk 
Telefon:   476 58 552 
E-post:  torbjorn.haukas@nibio.no  
 

 

mailto:heidi.knutsen@nibio.no
mailto:torbjorn.haukas@nibio.no

