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4.  
 
Inntektsutviklingen i jordbruket 

 
Indekser 2000=100 (Tall for jordbruket inkluderer verdien av jordbruksfradraget ved ligningen) 

 
Kilde: Totalkalkylen i jordbruket – ”Normalisert regnskap” og Det tekniske beregningsutvalget for 
inntektsoppgjørene – ”inntektsutvikling for alle grupper.  

 
Figuren ovenfor viser at lønnsveksten i jordbruket i perioden 2006 til 2010 har vært større enn for 
andre grupper. I forhold til andre grupper var lønnsnivået i jordbruket på samme nivå i 2010 som det 
var i 2000.  
 
Inntekter og lønnsomhet 
I 2010 var nettoinntekten for gjennomsnittsbruket på flatbygdene på Østlandet på vel 800.000 
kroner, og driftsoverskuddet fra jordbruket utgjorde en tredjedel av inntekten. Brukene på 
flatbygdene på Østlandet har lavere andel av inntekten fra jordbruket enn de andre områdene det er 
sammenliknet med i figuren nedenfor.  
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Neste figur viser den relative betydningen av ulike inntektstyper for alle bruk på flatbygdene på 
Østlandet i perioden 2002 til 2010. Lavt driftsoverskudd i jordbruket i 2009 har sammenheng med 
dårlige kornavlinger dette året. 
 

 
 
I løpet av tiårsperioden har jordbrukets andel av samlet inntekt på brukene blitt mindre. Det er 
imidlertid stor variasjon mellom de ulike driftsformene. Driftsoverskuddet fra jordbruk er lavest på 
bruk med korn, og i 2010 utgjorde jordbrukets andel kun 15 prosent av den samlede inntekten på 
kornbrukene. Samme år representerte jordbruket vel halvparten (52 prosent) av inntekten på bruk 
med korn og gris, og 47 prosent på bruk med melk. Figuren til venstre nedenfor viser jordbrukets 
andel (etter driftsform) av brukerfamiliens inntekt i perioden 2002-2010.  
 

 
 
Lønnsinntekter (arbeid utenfor bruket) har stor betydning for brukerfamiliens nettoinntekt. For alle 
bruk på flatbygdene på Østlandet utgjorde lønnsinntektene 49 prosent av nettoinntekten i 2010. 
Dette er en økning på 8 prosent fra 2002.  
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Skogbrukets bidrag til nettoinntekten er forholdsvis lite (ca. 25.000 kroner per år). Skogen drives i 
dag hovedsakelig av entreprenører med stort og moderne utstyr, og skogeieren får ikke så mye ut av 
sitt eierskap dersom han ikke bidrar aktivt i skogen selv. Overskuddet fra tilleggsnæringer 
(bygdenæringer) og andre næringer utgjør i gjennomsnitt de siste ti årene henholdsvis ca. 57.000 og 
ca. 37.000 kroner (alle bruk på flatbygdene på Østlandet).  
 
I perioden 2002–2010 har variable og faste kostnader for alle bruk på flatbygdene på Østlandet økt 
med henholdsvis 20 og 29 prosent. Hovedårsaken til økningen av de variable kostnadene kan 
tilskrives prisstigningen på innsatsfaktorer som kraftfôr, gjødsel og kalk, samt andre forbruksartikler.  
 

 
 
Økningen av de faste kostnadene kommer blant annet fra leid arbeid, drivstoff, maskinleie og andre 
faste kostnader.  
 
Vederlaget til familiens arbeid og egenkapital per 
årsverk regnes som et viktig uttrykk for hva 
brukerne får igjen for innsatsen av arbeid og 
egenkapital i jordbruket. Fra 2005 til 2006 falt 
vederlaget på brukene (alle driftsformer) i 
Vestfold med 40.000 kroner, mens det har vært 
en stigning i 2007 og 2008. For 2009 er vederlaget 
i underkant av 200.000 kroner, noe som tilsvarer 
en reduksjon på 21 prosent i forhold til 2005-nivå. 
 
Figuren til høyre viser vederlag til familiens arbeid 
og egenkapital per årsverk i ulike driftsformer for 
bruk på flatbygdene på Østlandet. 
 
Sammenliknet med andre bransjer og sektorer er lønnsnivået i jordbruket lavt. I 2007 utgjorde 
vederlaget til arbeid og egenkapital per årsverk i jordbruket 61 prosent av gjennomsnittlig 
industriarbeiderlønn (NILF). 
 
 



RNP 2012-2015 

Investeringer 
Arbeidsmarkedet i Vestfold gjør at jordbrukerne har gode muligheter til å velge mellom flere 
inntektskilder. Denne muligheten til å skaffe seg arbeid utenfor jordbruket er nok en viktig 
vurderingsfaktor når den enkelte bruker skal foreta valg for framtiden. Tallene for nettoinvesteringer 
gir et inntrykk av satsingsviljen i jordbruket. Figurene nedenfor viser gjennomsnittlige 
nettoinvesteringer etter driftsform på alle brukene på flatbygdene på Østlandet.  
 

 
 

 

 

 
 

Bruk med kombinert korn- og melkeproduksjon investerte mest i driftsbygninger i 2005. På bruk med 
melkeproduksjon, kornproduksjon og kombinert korn- og svineproduksjon har det vært en betydelig 
satsing på driftsbygninger i 2008 og 2009. Maskininvesteringene viser en tydelig økning i 2009. 
Figurene viser også at kjøp av melkekvoter og investering i jord og grøfter utgjør forholdsvis 
beskjedne beløp. I forhold til 2008 er det totalt for alle driftsformene en økt satsing på jord og grøfter 
i 2009. 
 
Hvorvidt brukerne vil velge å investere vil også være påvirket av forholdene omkring gjeld og 
egenkapital. Figuren viser hvordan disse faktorene har endret seg for bruk på flatbygdene på 
Østlandet fra 2002 til 2010. 
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Både gjeld og egenkapital har økt i perioden; gjelda har steget med 48 prosent, mens egenkapitalen 
har vokst med 42 prosent.  
 
Lønnsomhet i produksjonen er avgjørende for å kunne fornye driftsapparatet i landbruket. I figuren 
nedenfor er vederlag til familiens arbeid og egenkapital per årsverk sammenholdt med 
nettoinvesteringer for tre driftsformer på flatbygdene på Østlandet. 
 

 
 
 
Dersom driftsapparatet skal kunne opprettholdes, er det en betydelig utfordring å sikre kapital til 
nødvendige investeringer. Figuren nedenfor viser prisutviklingen for noen viktige kostnadsposter i 
perioden 1959 til 2011. 
 
 

 

 
 

Kilde: Budsjettnemda for jordbruket 

 
 


