
 
 
 
 
I samband med at NIBIO sender ut pressemelding for driftsgranskingar i jord- og skogbruk for heile 
landet, vil vi supplere med ein del lokale data for Rogaland og Agder. 
 
 

Driftsresultatet for jordbruket i Rogaland og Agder 2016 
 

Hovudtendens 
 Bøndene på Jæren oppnådde høgast jordbruksinntekt i landet 

 Uendra jordbruksinntekt for bøndene i Agder og Rogaland utanom Jæren 
 

Jordbruksinntekta til jærbøndene auka med 8 prosent frå 2015 til 2016, og Jæren var den 
regionen som oppnådde høgast jordbruksinntekt dette året. I middel vart jordbruksinntekta 
til bøndene på Jæren kr 400 200 per årsverk. I resten av Rogaland og Agder1 var 
jordbruksinntekta nær uendra frå 2015 til 2016, med kr 301 400. 

Jæren 
Mjølkeproduksjon er den mest vanlege driftsforma på Jæren. Jordbruksinntekta på 
mjølkeproduksjonsbruka auka med 14 prosent frå 2015 til 2016, til 406 200 per årsverk. I 
gjennomsnitt hadde bruka i denne gruppa 38,8 årskyr, ein nedgang på 0,8 årskyr frå 2015. 
Omsett mjølk gjekk ned med 6 prosent til 252 300 liter. Det vart omsett 8 tonn storfekjøt, 0,5 
tonn meir enn i 2015. Arbeidsinnsatsen gjekk ned med ca. 100 timar og var på 1,9 årsverk. 

Produksjonsinntektene gjekk ned med 2 prosent. Mjølkeprisen auka med 31 øre for 
mjølkebruka på Jæren, og var i middel kr 5,77, medan prisen på storfekjøt auka med kr 2,08 
for kukjøt og gjekk ned med 32 øre per kg for anna storfekjøt. Dei variable kostnadene gjekk 
ned med 15 prosent, medan dei faste kostnadene inkl. avskrivingar auka med 5 prosent. Av 
dei variable kostnadene, var det særleg fôrkostnadene som gjekk ned.  

For andre år på rad var det låge nettoinvesteringar på mjølkeproduksjonsbruka på Jæren, 
berre kr 77 100 i 2016. Den langsiktige gjelda var om lag uendra på 3,9 mill. kr for desse 
bruka, medan rentekostnaden gjekk ned med 17 prosent. 

Bruka med mjølkeproduksjon kombinert med svinehald på Jæren har hatt auke i 
jordbruksinntekta dei siste åra, og frå 2015 til 2016 auka jordbruksinntekta med 5 prosent til 
kr 594 500. Auka produksjonsinntekter og moderat kostnadsauke førte til inntektsauken.  

Bruka hadde inntektsauke frå mjølkeproduksjonen, men nedgang frå svinehaldet. Særleg 
gjekk inntektene frå slaktegris ned. Prisane på mjølk og storfekjøt auka, mjølkeprisen med 12 
øre per liter, pris på kukjøt med kr 2,73 per kg og anna storfekjøt (okse og kvige) med 1,16 per 
kg. For slaktegris var prisen uendra medan smågrisprisen gjekk ned med kr 133.  

Årskutalet auka med 3 årskyr til 37,2 årskyr. Ytinga var 8 550 liter per årsku. Det vart omsett 
286 000 liter mjølk og 8,8 tonn storfekjøt, inkludert kukjøt, 1 300 kg meir enn i 2015. Det 
vart omsett 62 900 kg slaktegris og selt 1 040 smågris. Arbeidsinnsatsen gjekk ned med 
knappe 100 timar i 2016, og var på 1,9 årsverk.  

Nettoinvesteringane på desse bruka vart på kr 1 141 600 i 2016. Det var lav nettoinvestering 
på desse bruka dei to føregåande åra, men det har også tidlegare vore investert mykje. Det 
vart i hovudsak investert i driftsbygning. Gjelda auka med om lag ein mill. kr til 8,2 mill. kr. 

Det er få bruk i denne gruppa, og endringar på enkeltbruk kan gje store utslag for gruppa. 

                                                           
1
 I driftsgranskingane er jordbruket i Rogaland og Agder delt inn i to regionar; «Jæren» og «Agder og 

Rogaland andre bygder». 



Av dei samla inntektene til familien på Jæren, utgjorde driftsoverskotet frå jordbruket 
56 prosent, 2 prosentpoeng meir enn i 2015. Tilleggsnæringar utgjorde 4 prosent, og 
lønsinntekt 33 prosent. Resten av inntekta er skogbruk, anna næringsinntekt utanom bruket, 
pensjonar og kapitalinntekter.  

Nettoinvesteringane var i middel kr 171 600 for alle jærbøndene i 2016. Det er høgare enn 
landsgjennomsnittet som var på kr 150 700.  

Samla gjeld var uendra frå 2015 og var på 5,4 mill. kr per bruk. Rentekostnaden gjekk ned 
med kr 22 500 til kr 157 000.  

Maksimalt jordbruksfrådrag var kr 166 400 i 2016. Tek ein omsyn til inntektsverknad av 
jordbruksfrådraget, vert den skattekorrigerte jordbruksinntekta for bruka frå Jæren kr 
429 200 per årsverk. Inntektsverknaden av jordbruksfrådraget utgjorde 29 000 per årsverk 
på Jæren. Det er ikkje teke omsyn til inntektsverknaden av jordbruksfrådraget i dei andre 
resultatmåla frå driftsgranskingane.  

Agder og Rogaland utanom Jæren 

For mjølkeprodusentane i Agder og Rogaland utanom Jæren, auka 
jordbruksinntekta med 1 prosent frå 2015 til 2016, til kr 301 400 per årsverk. Årskutalet auka 
med 1,3 til 24,1 årskyr. Ytinga per årsku var 7 200 kg, omsett mjølk auka med 3 prosent til 
157 100 liter. Mjølkeprisen auka med 24 øre per liter, til kr 5,54. Produksjon av storfekjøt 
gjekk ned med 270 kg, og prisen på storfekjøt (utanom ku) auka med kr 1,32 per kg. 
Arbeidsinnsatsen auka med 4 prosent til 1,9 årsverk. Produksjonsinntektene auka med 
4 prosent. Dei variable kostnadene var uendra og dei faste kostnadene auka med 7 prosent 
frå 2015. Nettoinvesteringa har vore høg dei tre siste åra, og var kr 224 200 i 2016.  

Bruka med kombinert mjølkeproduksjon og sauehald i Agder og Rogaland 
utanom Jæren oppnådde ei jordbruksinntekt på kr 301 000 i 2015, det er nær uendra frå 
2015 og det same som dei reine mjølkeproduksjonsbruka i regionen. Bruka med mjølk og sau 
hadde 18,5 årskyr og produserte 7 300 kg mjølk per årsku i 2016. Det vart omsett 122 200 
liter mjølk. I tillegg hadde produsentane 143 vinterfôra sauer og dei produserte 3 200 kg 
lammekjøt.  

Nedgang i prisen på lammekjøt med kr 5,30 per kg og uendra mjølkepris gjorde at 
husdyrinntektene berre auka med 3 prosent sjølv om produksjonen auka. Mjølkeprisen var kr 
5,27 per liter og prisen på lammekjøt kr 54,31 per kg. Tilskota auka med 4 prosent, og saman 
med moderat kostnadsauke og nedgang i arbeidsinnsatsen, førte det til uendra 
årsverksinntekt for denne gruppa.  

Arbeidsinnsatsen gjekk ned med 180 timar frå 2015 og var på 1,8 årsverk i 2016.  

Bruka i denne gruppa har investert mykje i driftsbygg, maskinar og reiskap dei siste åra. Også 
i 2015 var nettoinvesteringane høge med kr 629 500.  

Jordbruksinntekta for bruk med einsidig sauehald i Agder og Rogaland andre 
bygder vart kr 154 600 i 2016. Det er ein auke på heile 40 prosent frå 2015. Bruka hadde i 
middel 175 vinterfôra sauer, 13 fleire enn i 2015, med ein produksjon på 5,2 tonn sau- og 
lammekjøt, 1 tonn meir enn i 2015. Prisane gjekk ned både for sau- og lammekjøt, med 
høvesvis kr 1,04 og kr 4,54 per kg. Bruka oppnådde likevel ein høgare pris per kg lammekjøt 
enn bruka med kombinert mjølkeproduksjon og sauehald, med kr 56,32 per kg. 
Produksjonsinntektene auka med 8 prosent, medan dei variable kostnadene gjekk ned med 2 
prosent og dei faste kostnadene inkl. avskrivingar auka med 8 prosent.  

Nettoinvesteringa vart negativ for desse bruka i 2016. Når nettoinvesteringa er negativ, vert 
ikkje produksjonsapparatet fornya i takt med slitasjen.  

Driftsoverskotet frå jordbruket utgjorde 45 prosent av familiens samla inntekter i 
middel for alle bruka frå Agder og Rogaland andre bygder, ein auke på 2 prosentpoeng frå 
2015. Tilleggsnæringar utgjorde 8 prosent, og lønsinntekt utgjorde 38 prosent av familiens 



samla inntekter. Resten av inntekta er skogbruk, anna næringsinntekt utanom bruket, 
pensjonar og kapitalinntekter. 

Nettoinvesteringane var høge også i 2016, med kr 360 600. Samla gjeld auka til 3,9 mill. 
kr, ein auke på 12 prosent. Rentekostnadene auka med 2 prosent til kr 107 900. 

Tek ein omsyn til inntektsverknad av jordbruksfrådraget, vert den skattekorrigerte 
jordbruksinntekta for bruka frå dei andre bygdene i Rogaland og Agder kr 333 500 per 
årsverk. Inntektsverknaden av jordbruksfrådraget utgjorde 32 100 per årsverk.  

 

Samla oversikt for 2016 

 
Alle beløpa i tabellen er oppgjevne i nominelle kroner. 
Jordbruksinntekt per. årsverk er definert som løn til alt arbeid og rente på eigenkapitalen 

 
 

Jordbruksinntekt per årsverk à 1845 timar i perioden 2007–2016 

 

  

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Rogal./Agder, alle 157 345 495 000     516 900     328 400   343 700   362 700   374 500   

Jæren, alle 62 343 623 800     652 200     371 600   400 200   405 300   429 200   

200-300 daa 14 261 551 700     712 100     400 100   479 300   442 500   511 600   

300-500 daa 24 380 710 000     580 300     347 100   336 900   378 900   362 700   

> 500 daa 11 727 730 700     790 000     380 500   398 100   411 100   428 300   

Mjølk 19 366 662 900     710 200     356 500   406 200   391 100   438 200   

Mjølk/gris 10 386 1 127 100  1 133 300 566 200   594 500   601 100   623 400   

Andre bygder, alle 95 346 413 100     428 600     297 700   301 400   332 200   333 500   

100-200 daa 18 165 266 200     201 100     244 700   189 200   287 900   230 600   

200-300 daa 23 250 299 900     265 700     232 600   226 200   270 200   265 100   

300-500 daa 30 387 426 000     494 500     300 500   332 000   335 300   363 300   

> 500 daa 19 648 652 200     665 100     314 100   321 200   342 700   346 800   

Mjølk 34 356 459 300     488 300     297 100   301 700   335 100   333 800   

Mjølk/sau 11 468 489 600     507 100     297 100   301 000   330 900   336 800   

Sau 14 270 94 534        127 000     110 700   154 600   141 900   190 300   
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Jordbruksinntekt er definert som løn til alt arbeid og rente på eigenkapitalen per årsverk, 
og varierer mellom ulike produksjonar og storleik på bruka.  

Skattefordel for bønder er skattelette i form av eit ekstra jordbruksfrådrag i allmenn 
inntekt. Det blir rekna ein inntektsverknad av skatteletten tilsvarande den inntekta ein må ha 
for å oppnå same kjøpekraft som skateletten genererer. 

Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er basert på eit tilfeldig utval av bruk frå heile 
landet. I 2016 var det i alt 920 bruk med i driftsgranskingane. Bruka frå Rogaland og Agder 
vert delte inn i to regionar, «Jæren» og «Agder og Rogaland andre bygder». I alt var det med 
62 bruk frå Jæren og 95 bruk frå resten av Rogaland og Agder-fylka. Utvalet av bruk som 
deltek, skal vere representativt for regionen. 

Alle dei presenterte resultata er middeltal frå større grupper av bruk. Mindre grupper er ikkje 
presenterte, men er med i gjennomsnittstala. Det er stor spreiing i materialet, noko som ikkje 
kjem fram her. Middeltala for dei 157 bruka i Agder og Rogaland gjev likevel ein god 
peikepinn på korleis den økonomiske utviklinga for jordbruket har vore. 

 
For fleire  opplysningar, kontakt NIBIO Bergen ved:  
Seniorrådgjevar Heidi Knutsen, 907 64 531,  
eller seniorrådgjevar Torbjørn Haukås, 476 58 552 
 
E-post: bergen@nibio.no  Internett: www.nibio.no 
 

http://www.nibio.no/

