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Økonomisk nedgang for nord-norske bønder i 2017 
 

Gjennomsnittsbonden i Nord-Norge fikk 5 prosent mindre inntekt i 2017 enn året før. Det 
gir en nedgang på kr 17 800, og en gjennomsnittlig inntekt på kr 323 500 per årsverk. 
Tilbakegangen skyldes i hovedsak økte kostnader.  
  
Tallene framgår av de årlige driftsgranskingene til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). 
Undersøkelsen omfatter regnskapstall fra 928 bruk, herav 108 fra Nord-Norge.  
 
Redusert lønnsomhet for melkeproduksjon 
Melkeproduksjon på storfe er den viktigste driftsformen i Nord-Norge. Her økte 
produksjonsinntektene med kr 52 900, eller 2 prosent. Prisøkning på 12 øre per liter melk og 
større melkeproduksjon per bruk forklarer mye av økningen. I tillegg økte også prisene på 
kjøtt noe. Produksjonskostnadene økte imidlertid mer, med kr 92 500. Det var særlig 
kostnader til kjøp av fôr, kjøp av dyr, vedlikehold og kostnader til leasing som økte. 
Jordbruksinntektene ble kr 335 900 per årsverk. Dette er en nedgang på kr 25 900. 

 
Nedgang for sau, økning for geit 
For bruk med sauekjøttproduksjon gikk jordbruksinntektene ned med kr 78 700 til kr 
146 300 per årsverk. Prisnedgang på sau- og lammekjøtt og redusert verdi på buskapen, 
kombinert med økte kostnader, er hovedårsaken. 
Bruk med geitemelkproduksjon fikk derimot økt lønnsomhet, med kr 38 400 til kr 429 400. 
Reduserte kostnader er hovedårsakene til framgangen for bruk med geit. 
 

Effekt av jordbruksfradraget 
Jordbruksfradraget er ikke medregnet i resultatene ovenfor. Virkningen på inntekten av dette 
fradraget var kr 31 900 per årsverk i 2017, kr 2 600 mindre enn året. Generell nedgang i 
skattesats på alminnelig inntekt ga mindre effekt av jordbruksfradraget sammenlignet med 
tidligere år. 

 
Nettoinntekten for brukerfamilien ble redusert 
Nettoinntekt omfatter alle inntekter for brukerfamilien, både i og utenfor bruket, med 
fradrag av gjeldsrenter. For gjennomsnittsbruket var den kr 800 300. Dette er kr 22 800 
mindre enn i 2016. Hovedårsaken er reduserte inntekter fra jordbruket. 54 prosent av samlet 
inntekt for brukerfamilien kom fra jordbruket. Dette er uendret fra året før.  

 
Investeringer og gjeld 
Gjennomsnittlig nettoinvestering per bruk var forholdsvis stor i 2017, kr 128 000. Det er 
samme nivå som landsgjennomsnittet. Samlet gjeld for brukerfamilien økte med kr 116 700. 
Gjeldsandelen for de nord-norske driftsgranskingsbrukene var i gjennomsnitt 56 prosent, ett 
prosentpoeng lavere enn året før. 
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