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Østfold Bondelags innspill til høring på NOU 2022:14 Inntektsmåling i 
jordbruket 

Østfold Bondelag har behandlet NOU 2022:2014 Inntektsmåling i jordbruket på sine styremøter 
3., 11. og 30. november 2022.  
 
Innspillet er basert på muntlige og skriftlige innspill fra lokallaga, samt fylkesstyrets debatt på de 
nevnte styremøtene. Østfold Bondelag har gjennomført følgende behandling i fylkeslaget:  

▪ Teamsmøte for lokallagene 11. oktober med Simen Solbakken, der fylkesstyret og 11 av 
lokallaga var representert. Inntektsutvalgets rapport var også en del av sakene 
styremedlemmene hadde med seg på årsmøtene i lokallaga siste halvdel av oktober, og en 
del av temaene styremedlem i Norges Bondelag, Solveig Bratteng Rønning, innledet med 
på ledermøtet i Nederland 17.-20. november. På alle disse møtearenaene var det mulighet 
for å stille spørsmål, og å komme med muntlige innspill. 

▪ Info om høringen ble sendt til lokallaga 27. oktober. Lokallagslederne mottok 
høringsnotatet, info og lenke til webinaret om høringsprosessen, lenke til podcasten med 
Ola Grytten og lenke til Norges Bondelag sin samleside om Inntektsløft. Videre ble det 
også informert om at det selvfølgelig er anledning til å ringe representanter i fylkesstyret. 
Lokallaga fikk frist til 14. november med å komme med innspill, og det blei presisert at 
lokallagene ikke behøvde å svare på alle spørsmåla i notatet fra Norges Bondelag. Fristen 
blei utvidet til den 27. november for at flest mulig av lokallaga skulle få tid til å drøfte 
saken bredest mulig. Østfold Bondelag har mottatt 11 skriftlige innspill fra i alt 17 lokallag 
innen fristen. 

 
 
Østfold Bondelag har følgende innspill til Norges Bondelags høring på NOU 2022:2014 
Inntektsmåling i jordbruket: 
 
Spørsmål 1:  
Utvalget har tenkt seg en «beste resultat» modell for normering, basert på faktiske 
regnskapsresultat. Siden inntektsmålet innebærer at man skal sammenligne 
inntektsnivået for bønder med lønnsmottakere, mener du det er mulig å gjøre en 
slik sammenligning uten å stille krav til effektivitet i form av en normering? 
Hvorfor? Hvorfor ikke?  
 
Østfold Bondelag erkjenner at jordbruket er ei politisk næring i hele landet, der man er avhengig 
av aksept fra både folkevalgte, men ikke minst opinionen. Det stilles unektelig ulike 
effektivitetskrav til lønnsmottakere, og mange vil derfor kunne mene at det samme bør stilles til 
bønder. 
 
Inntektsutvalget forutsetter at det er sannsynlig at bønder investerer og tar beslutninger ut ifra 
andre hensyn enn de rent økonomiske. Den påpeker at investeringene kan gi andre former for 
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nytte eller verdi for husholdningen enn løpende regnskapsmessig avkastning (Kap. 7.4 Krav til 
avkastning). Østfold Bondelag er enige i at det er sannsynlig at bønder gjør 
investeringer ut ifra andre hensyn enn de rent økonomiske, men disse hensynene er 
i stor grad knytta til næringas målsettinger, samfunnets krav og naturgitte forhold. 
Østfold Bondelag mener derfor at det ikke bør stilles et slikt effektiviseringskrav.  
 
Stortinget har gjennom sin behandling av Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling— En 
fremtidsrettet jordbruksproduksjon vedtatt følgende overordna mål for jordbrukspolitikken; 
matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med lavere 
utslipp av klimagasser. 
 
Disse målsettingene setter mange av premissene for hvordan landbruket styres og hvordan bønder 
stimuleres til å innrette sin produksjon. Fore eksempel vil målet om bærekraftig utvikling 
inneholde forventninger og juridiske krav til temaer som dyrevelferd, miljø og klima. Investeringer 
må gjøres i forhold til dette for å etterleve produksjonskravene som settes, enten det er krav om å 
holde storfe i løsdrift eller regionale miljøkrav ved Oslofjorden. Disse kravene kan i mange tilfeller 
ikke forsvares bedriftsøkonomisk, men må gjennomføres for å opprettholde produksjonen. 
Arbeidet med å nå disse for samfunnet viktige målsettingene er bare i noen grad dekket 
økonomisk fra det offentlige via investeringsvirkemidler eller regionale miljøtilskudd.  
 
Landbruk over hele landet har vært et kjernepunkt i norsk jordbrukspolitikk fra 
opptrappingsvedtaket på midten av 1970-tallet og fram til i dag. Målsettingen har blitt støttet med 
en rekke tiltak knytta til driftsvansker og har vært av stor betydning for å opprettholde 
landbruksproduksjon i hele landet. Mye tyder på at virkemiddelbruken har vært for svak. 
Nedleggingstakten i jordbruket underbygger dette.  
 
Samtidig har det fra opptrappingsvedtaket og fram til i dag vært et både uttalt og uuttalt mål om at 
jordbruket må effektiviseres. Effektiviseringen har i stor grad kommet til uttrykk gjennom færre 
og større bruk, høyere volumproduksjon pr bruksenhet, færre arbeidstimer pr volumenhet, høyere 
mekanisering og behov for flere produserte enheter for å opprettholde lønnsomheten.  
For mange medfører effektiviseringen (kombinert med nødvendige investeringer) paradokset at 
de produserer et større volum, men sitter igjen med ei lavere inntekt. Konsekvensen av dette er at 
det oppstår behov for å hente inntekter fra andre kilder enn jordbruket (andre utvider for å 
forsøke å oppnå samme effekt).  
 
Østfold Bondelag mener at årsakssammenhenger knytta til politiske målsettinger, pålegg og krav 
knytta til de politiske målene for næringa, samt ønsket strukturrasjonalisering, påvirker bondens 
beslutninger og investeringer i større grad enn andre former for nytte eller verdi for 
husholdningen. Østfold Bondelag mener derfor at det ikke bør stilles et 
effektiviseringskrav. 
 
Dersom Norges Bondelag likevel lander på å støtte et effektiviseringskrav for 
jordbruket, mener Østfold Bondelag at dette ikke må bli så høyt at bønder ikke 
kjenner seg igjen. Ved å ikke iberegne noen kornbruk under 400 dekar, som 
Inntektsutvalget peker på i en av sine modeller, vil ingen kornbruk på eller under 
gjennomsnittsstørrelse bli regnet som på eller over norm.  
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Spørsmål 2:  
Hvilke synspunkter har dere til alternativene til hybridmodellen listet opp i de 5 
punktene over? Er noen av disse mer aktuelle å gå videre med enn andre?  
 

1. Modellbruk: Østfold Bondelag mener det ikke er aktuelt å gjeninnføre modellbruk med 
bakgrunn i at det er ressurskrevende og skaper mange diskusjoner, for eksempel om 
normering. 
 

2. Å kun måle på de som lever av jordbruket (har mer enn 75 prosent av inntekta fra 
jordbruket): Dette vil bli en beregning på de største bruka. Basert på skattedataene vil 
dette bli en veldig liten andel. I Østfold mener vi dette ikke gjenspeiler næringa på en god 
måte. Hovedtyngden av bøndene i fylket er deltidsbønder. Disse står for en betydelig del av 
matproduksjonen, landet sett under ett, særlig innen planteproduksjonene. De største 
bruka har i mange tilfeller også de beste naturgitte fordelene og henter ofte en større andel 
av inntekta si i markedet. Utvalget har også vist at inntektsvariasjonen mellom bruk med 
samme produksjon og noenlunde samme bruksstørrelse også er svært stor. Ved å ikke 
inkludere flere bruksstørrelser i inntektsgrunnlaget, er Østfold Bondelag bekymra for om 
vi oppnår andre sentrale mål i landbrukspolitikken. 

 
3. Å bruke Totalkalkylen som nivå uten effektivitetskrav: Østfold Bondelag mener det er 

dette alternativet som kan være aktuelt av de fem alternativene, selv om det kan bli 
utfordrende å få politisk gjennomslag for dette 

 
Østfold Bondelag mener at det er utrolig vanskelig å sette en norm som passer for alle. Det 
vil være mange faktorer som vil gi vidt forskjellig utslag på relativt «like» bruk, for 
eksempel arrondering av arealene, regionale miljøkravs begrensninger på arealbruk, 
geografi, hvor lenge man har drevet som bonde, hvor nylig det er investert i 
driftsbygninger, eller hvor ny eller gammel en maskin- og redskapspark er. 
 
Østfold Bondelag vil advare om å benytte effektiviseringskrav i form av en norm, da dette 
kravet vil kunne endres politisk etter skiftende regjeringer og politiske flertall på 
Stortinget. Østfold Bondelag vil poengtere viktigheten av å finne en modell som holder seg 
over tid og politiske skifter, og dermed gir best forutsigbarhet for næringa. 
 

4. Sette ned et nytt utvalg: Østfold Bondelag mener det må være et mål å få landa et 
inntektsmål så raskt som mulig. Denne regjeringa har et ambisiøst inntektsmål, 
sammenlignet med hva vi har hatt tidligere, og dette mulighetsrommet må utnyttes. 
Østfold Bondelag mener at å sette ned et nytt utvalg ikke er aktuelt. 
 

5. Gå tilbake til å måle inntektsutvikling: Østfold Bondelag ser ikke på dette som et 
aktuelt alternativ. Det er dagens regjering som har kommet med inntektsmål. Det er 
Støre-regjeringa som har satt som mål å tette inntektsgapet mellom jordbruket og 
andre grupper i samfunnet og da må vi som organisasjon bidra til at de innfrir målet 
på en måte som næringa kjenner seg igjen i. Videre skriver regjeringa i 
Hurdalsplattformen at de skal sikre riktig talgrunnlag for jordbruksoppggjeret, irekna å 
måle inntektsnivået og ikkje berre inntektsutviklinga. Det er ikke gitt at en slik 
formulering er med i neste regjeringsplattform. 
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Spørsmål 3: 
Et samlet utvalg av fagpersoner anbefaler å bruke hybridmodellen for å 
sammenligne inntektsnivået for bønder med lønnsmottaker. Bør Norges Bondelag 
gå inn for å bruke denne?  

Hvis «Ja», hvorfor?  
Hvis «Nei», hva er alternativet?  
Forklar gjerne hvordan dere kommer fram til konklusjonen.  

Se svar under spørsmål 1 og 2. For øvrig støtter Østfold Bondelag den modifiseringa som er 
foreslått for Totalkalkylen. Her har utvalget fulgt innspill fra næringa om å inkludere utgifter til 
jordleie og innleid arbeidskraft. 
 
Videre mener vi det er interessant at det vurderes å bruke skattedata. Vi vil påpeke noen 
svakheter med dette. Det hentes data fra post 0402 på næringsoppgava. I jordbruket kan det 
inkludere utleie av lager, leiekjøring mv. Regelverket sier at en traktor/maskin som brukes minst 
60 prosent i egen drift, og resten i leiekjøring, kan føres under landbruket. Det vil si at det være 
med inntekter av for eksempel snøkjøring / veiarbeid mm. i resultatet for jordbruket. 
 
Når man oppgir arbeidsforbruket til SSB, i landbrukstellingene, skal ikke arbeidsforbruket til slike 
«tilleggsnæringer» oppgis. Østfold Bondelag mener følgelig at her er det en feilkilde når post 0402 
deles på oppgitt arbeidsforbruk. Vi er kjent med at utvalget har fjernet noen av observasjonene 
med størst variasjon, men mener likevel at arbeidsforbruket undervurderes når disse kildene 
settes sammen. Utvalget gjør også oppmerksom på at næringsoppgava blir erstattet med en 
næringsspesifikasjon, uten at vi er kjent med hva dette gir av muligheter og utfordringer 
framover. 
 
 
Spørsmål 4:  
Norges Bondelag har tidligere sagt at et nytt grunnlagsmateriale må stå seg over 
tid, med ulike politiske regimer. Hvor viktig er det med bred politisk forankring for 
et inntektsmål, og i hvilken grad vil normering av effektivitet påvirke muligheten 
for bred politisk oppslutning om selve inntektsmålet?  
 
Østfold Bondelag mener at det er helt avgjørende at inntektsmålet for jordbruket utformes slik at 
det har bred politisk støtte og at det står seg over tid med skiftende flertall på Stortinget. 
Jordbruket er en næring med store krav til forutsigbarhet og en må ikke komme i en situasjon der 
det til stadighet kommer endringer som f.eks. forrykker forutsetningene for gjennomførte og 
planlagte investeringer på enkeltbruk. Samtidig må det hele tiden følges nøye med på utviklingen 
for å fange opp evt. negative utviklingstrekk som et vedtatt opplegg kan medføre, for så å kunne 
korrigere denne utviklingen. 
 

 
Spørsmål 5:  
Hvilke synspunkter har dere på avkastningskrav til egenkapitalen?  
Østfold Bondelag syns det bør være et avkastningskrav på egenkapital for å synliggjøre 
mengden kapital som er bundet i bedriften, og for å synliggjøre hva bonden sitter igjen med 
som inntekt etter at avkastning på kapital er trukket vekk. Avkastningskravet bør følge 
markedsendringer. Østfold Bondelag mener det er totalkapitalen, både lånt kapital og egenkapital, 
som bør legges til grunn, når man skal sammenligne på nivå. Jordbruket har ikke samme mulighet 
for å ta ut høyere priser i markedet slik andre bedrifter har. 
 
Avkastning på egenkapitalen må regnes på makronivå. Østfold Bondelag har merket seg de 
omfordelingene mellom produksjoner og bruksstørrelser det kan gi å skille vederlag til arbeid og 
vederlag til kapital, men vil understreke at også for deltidsbonden må man forvente at 
jordbruksinntekta skal dekke avkastning til både arbeid og egenkapital. I planteproduksjon er det 
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avgjørende å gjøre arbeidet til rett tid (når det er lagelig). Strengere miljøkrav og et klima i endring 
gjør at disse tidspunktene blir færre, noe som gjør det nødvendig å binde mye kapital i maskiner 
og utstyr (direktesåmaskiner, gjødselutstyr til nedfelling eller -legging osv.). 
 
 
Spørsmål 6:  
Flertallet i utvalget mener det ikke er faglig forsvarlig å skille på vederlag til 
arbeid og vederlag til egenkapital. Dette drøftes inngående i kapittel 7. Gir 
drøftingen utvalget gjør i rapporten grunnlag for at Norges Bondelag skal gjøre en 
ny vurdering for å skille på vederlag til arbeid og vederlag til egenkapital i 
grunnlagsmaterialet?  
 
Reint prinsipielt mener Østfold Bondelag at det ikke er problematisk at det samme organet, i dette 
tilfelle årsmøtet, fatter nye vedtak, dersom ny kunnskap taler for dette. 
 
Når det gjelder vedtaket om å skille vederlag til arbeid og egenkapital mener et flertall av våre 
lokallag at vedtaket fra årsmøtet i 2021 står seg, og at Norges Bondelag fortsatt skal arbeide for å 
skille disse. 
 
Kapitalkostnaden må synliggjøres når inntekta skal sammenlignes på nivå på andre 
grupper. Se også svar på spørsmål 5. Vi vil likevel være tydelig på at det er den enkelte bonde som 
avgjør hvor mye kapitalinnsats og hvor mye arbeid som skal settes inn, og følgelig blir 
avkastningen et resultat av bondens egne valg. 
 
 
Spørsmål 7: 
Skal levekårsfaktorer inngå som en del av årsverkstallet?  
 
Østfold Bondelag mener at levekårsfaktorer ikke skal inngå som en del av årsverkstallet. Mye har 
skjedd siden dette blei innført på slutten av 1970-tallet. For det første driver bonden gjerne flere 
landbrukseiendommer, som medfører mer tid til reise for å utføre sine oppgaver. For det andre 
har stadig flere arbeidstakere tilgang på hjemmekontorløsninger, uten at dette gir utslag på 
årsverkstallet for disse. 
 
Østfold Bondelag mener at det ikke nødvendigvis noen fordel å bo på arbeidsplassen, da det kan 
være mer en belastning (føre til mer arbeidstimer) enn med en pendelvei. 
 
 
Spørsmål 8:  
Hvilke synspunkter har dere på hvilket timetall som skal brukes i ett årsverk i 
jordbruket? Forklar gjerne hvordan dere kommer fram til konklusjonen.  
 
Østfold Bondelag mener at timetallet en skal bruke bør ses i sammenheng med hvilke grupper en 
skal sammenligne seg med. Uforutsigbar arbeidstid i planteproduksjon, og lange dager og stor 
arbeidsbelastning til alle døgnets timer i intensiv husdyrproduksjon, tilsier at en kanskje burde 
bruke samme timetalls som turnusarbeider. Samtidig mener Østfold Bondelag at vi bør 
sammenligne oss med gjennomsnittet av lønnsmottakere, og at det derfor er riktig å bruke 
timetallet for et normalt årsverk for vanlige lønnsmottakere. 
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Spørsmål 9:  
Hvilken gruppe lønnsmottakere bør gjennomsnittet av alle bønder, med et 
mangfold av produksjoner, sammenligne seg med? Begrunn svaret.  
 
Gitt den store variasjonen som finnes internt i jordbruket, mener Østfold Bondelag at det er mest 
hensiktsmessig å fortsette å bruke å gjennomsnittlig lønnsinntekt for alle lønnsmottakere som 
sammenligningsgrunnlag.  
 
 
Spørsmål 10:  
Av områdene belyst i dette dokumentet, hva prioriterer dere høyest å få gjort 
endringer av:  

▪ Hybridmodellen og forutsetningene knytta til beregning av bøndenes 
inntektsnivå sammenlignet med andre grupper i samfunnet?  

▪ Splitte resultatmålet vederlag til arbeid og vederlag til egenkapital og 
synliggjøre avkastningskravet på egenkapitalen?  

▪ Endre timetallet pr årsverk?  
▪ Andre forhold? Spesifiser.  

 
Østfold Bondelag ønsker følgende prioritering av de tre elementene: 

1. Hybridmodellen og forutsetningene knytta til beregning av bøndenes inntektsnivå 
sammenlignet med andre grupper i samfunnet 

2. Splitte resultatmålet vederlag til arbeid og vederlag til egenkapital og synliggjøre 
avkastningskravet på egenkapitalen 

3. Endre timetallet pr årsverk 

 

 
Spørsmål 11:  
Har dere andre synspunkter på NOU 2022-14 som dere ikke har fått belyst, gi oss 
innspill om dette? 
 
Østfold Bondelag har ingen ytterligere kommentarer, og mener våre synspunkter kommer godt 
fram i de foregående spørsmål.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ole-Kristian Bergerud         Mina Mjærum Johansen 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
 
 
 

Mottaker Kontaktperson Adresse Post 
Næringspolitisk            Postboks 9354 

Grønland 
0135 OSLO 

Næringspolitisk Anders Huus Postboks 9354 
Grønland 

0135 OSLO 

Næringspolitisk Simen Solbakken Postboks 9354 
Grønland 

0135 OSLO 

Næringspolitisk Sigrun Pettersborg Postboks 9354 
Grønland 

0135 OSLO 
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