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Forord 

Denne rapporten belyser prisutviklingen på norske landbruksvarer slik de er i 

førstehåndsomsetningen. Det er med andre ord den prisen som bonden mottar som står i 

sentrum. Det har vært et følt problem blant mange, at prisene går ned, samtidig som 

innsatsfaktorene som brukes i produksjonen har en økende pris. Dersom inntektene bonden 

henter i markedet synker, samtidig som prisene på innsatsfaktorene øker, så vil dette kunne 

medføre at det rar mindre betydning hva som produseres. Samtidig stilles det stadig sterkere 

krav om å differensiere produksjonen og levere ulike kvaliteter. Rapporten gir ikke et 

fullstendig bilde over kostnadsutviklingen. Det er lagt vekt på å presentere et utvalg av 

innsatsfaktorer. 

Rapporten er skrevet av Chris Helen K vendseth og Hanne Eldby, som er utredere ved 

Landbrukets Utredningskontor. Data som er brukt er først og fremst hentet fra Totalkalkylen, 

som er utarbeidet av Budsjettnemnda for jordbruket. Rapporten er skrevet etter initiativ fra 

Norges Bondelag. 

Oslo april 2002 

Eugen Tømte. 
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1 Innledning 

I denne rapporten ønsker vi å se nærmere på prisutviklingen for norske landbruksvarer, og 

sammenhengen mellom disse og prisutviklingen for kostnadspostene i primærproduksjonen. 

Bakgrunnen for at disse sammenhengene søkes belyst er en antakelse om at prisene på 

innsatsfaktorene som bonden er avhengig av i sin produksjon, ikke går ned i samme takt som 

prisene på landbruksvarene. Dette kan i såfall få uheldige konsekvenser for norsk landbruks 

mulighet til å produsere de kvalitetsvarene som etterspørres i markedet. 

Rapporten søker ikke å svare på forhold rundt bondens samlede inntekt. Mange bønder henter 

inntekter fra andre næringer gjennom deltidsarbeid. Det er også mange som henter 

tilleggsinntekter fra aktiviteter i tilknytning til gårdsdriften, for eksempel snøbrøyting, turisme 

eller grønn omsorg. Inntekten fra jordbruket består heller ikke bare av priser. Det har i hele 

etterkrigstiden vært tilført støtte til jordbruket i tillegg til de prisene som bonden henter i 

markedet, og mange av disse ordningene er ikke knyttet til mengden av varer som leveres i 

fmm av prisstøtte. Veksten i disse støtteordningene har økt i løpet av den perioden vi skal se 

på her, blant annet på grunn av innføringen av arealtilskudd og tilskudd til kulturlandskap. 

Figur 1.1 viser hvordan inntektene fra plante- og husdyrproduksjonen har endret sin 

prosentandel i forhold til de samlede inntektene i jordbruket'. Som vi ser er fortsatt om lag 68 

prosent av inntektene relatert til prisen på jordbruksvarene, men denne andelen var på 79 

prosent i 1983. De direkte tilskuddene har med andre ord økt sin andel med om lag en tredel, 

fra 21 prosent i 1983 til 32 prosent i 2001. 
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1 Med de totale inntektene menes her inntekter fra plante- og husdyrhold samt de direkte tilskuddene. Inntekter 
fra andre aktiviteter knyttet til gårdsdrifta, eksempelvis kjøring, er holdt utenfor. 
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En konsekvens av at en stadig lavere andel av inntektene er prisen bonden får for produktene, 

kan tenkes å være at prismekanismen mister noe av sin funksjon for at bonden skal produsere 

det markedet ønsker. Dersom de variable kostnadene i produksjonen på et punkt blir høyere 

enn det bonden kan ta ut i markedet i form av pris til et gitt produkt, så tilsier dette at bonden 

endrer produksjonen i retning av produkter som krever færre innsatsfaktorer eller en lavere 

arbeidsinnsats. Dette kan bety at den bonden som i dag søker å produsere kom av høy 

kvalitet, finner ut at det lønner seg å gå over til å produsere kom av dårligere kvalitet. Det kan 

også bety at bonden ikke får tilstrekkelige stimuli til å differensiere produksjonen i retning av 

nisjeprodukter eller standardprodukter med spesielle kvalitetskjennetegn. 

Vi vil i denne rapporten se hvordan prisene har endret seg perioden fra 1983 til 2001 . Dette er 

en periode på 18 år. Årsaken til at vi ikke har valgt å starte eksempelvis i 1980, er fordi vi 

ikke var sikret sammenlignbare tall på pris lenger tilbake enn til 1983. I rapporten brukes i 

hovedsak tall fra Totalkalkylen som utarbeides av Budsjettnemnda for jordbruket. 

Totalkalkylen gis ut som publikasjoner, men tallene er også tilgjengelige på NILFs 

hj emmesider2
. 

Rapporten består av fire kapitler i tillegg til innledningen. I kapittel 2 vil vi se på hvordan 

prisutviklingen har vært for de produktene bonden selger. I kapittel 3 vil vi se på de totale 

kostnadene i landbruket, for å få et oversiktsbilde av hvordan utgiftssiden har endret seg i 

løpet av perioden vi ser på. I fjerde kapittel vil vi så gå inn på noen av enkeltkostnadene i 

produksjonen, og sammenligne prisutviklingen til disse med den prisutviklingen som vi fant 

på bondens varer i kapittel 2. I femte kapittel oppsummeres undersøkelsen. 

Det er nødvendig å skrive litt om hvordan vi har kommet fram til de tallene som presenteres i 

rapporten. I Totalkalkylen, som er den viktigste kilden i arbeidet vårt, benyttes løpende priser. 

Det vil si at tallene ikke viser hvordan kroneverdien har endret seg som en følge av den 

inflasjonen som har vært i perioden, og en utvikling som ser ut som en relativt stor 

prisøkning, kan derfor skjule at det har vært en realnedgang i prisen. Derfor har vi valgt å 

justere alle priser etter konsumprisindeksen, som viser prisutviklingen for det 

gjennomsnittlige forbruket av varer og tjenester for husholdningene. Konsumprisindeksen blir 

dermed et mål for det gjennomsnittlige kroneverdien. I denne rapporten er kroneverdien i 

1998 brukt som utgangspunkt, og dette innebærer at den løpende prisen i 1983 multipliseres 

med 1,815, og prisen i 2001 multipliseres med 0,92. 

I kapittel 4 har vi satt for oss å sammenligne priser på de varene bonden selger med 

prisutviklingen på innsatsfaktorene i produksjonen fra 1983 og fram til 2002. For å framstille 

dette grafisk har vi valgt å lage indekser hvor prisene er satt til 100 i 1983. Også her er 

prisutviklingenjustert i forhold til konsumprisindeksen. Dersom indeksen for 2001 viser et 

2 http ://www.nilf.no/T otalkalkylen/Brn/TotalkalkylenHoved. shtml 
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Priser og kostnader i landbruket Side 3 

tall høyere enn 100, betyr det dermed at det har vært en realøkning i prisen, mens et resultat 

under 100 viser en realnedgang i prisen. 
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2 Priser på råvarer 

I dette kapitlet skal vi presentere prisutviklingen for noen av de viktigste landbruksvarene fra 

1983 til 2001. De varegruppene vi ser på er melk, kom og kjøtt. Prisene som det tas 

utgangspunkt i er det beløpet som bonden mottar i markedet, det vil si ved 

førstehåndsomsetning av produktene. Tallene som presenteres er korrigert for 

omsetningsavgiften, det vil si at denne avgiften er trukket fra prisene som presenteres, da 

avgiften likevel ikke kommer bonden direkte til gode i form av inntekt. Distriktstilskuddene 

er ikke med i prisberegningen siden dette tilskuddet ikke går til alle, og fordi det skal 

kompensere for dyrere produksjon i noen deler av landet. Grunntilskuddet, som gis på melk 

og kjøttproduktene, er lagt til prisen siden dette er kommer alle til gode og er avhengig av 

produsert mengde. Prisene og grunntilskuddet er som nevnt i innledningskapitlet justert i 

forhold til konsumprisindeksen. 

2.1 Prisutviklingen for kumelk 

Av figur 2.1 under ser vi at melkeprisen har hatt en jevnt nedadgående utvikling i løpet av de 

18 årene det er sett på i dette notatet. Mens melkeprisen og grunntilskuddet til melk sammen 

utgjorde 4 kroner per liter i 1983, så var beløpet 1 kroner lavere i 2001, eller med andre ord, 

en reduksjon på 25 prosent. 
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Figur 2.1 Pris for kumelk- kroner per liter 

2.2 Prisutviklingen for kjøtt 

Også kjøttproduktene har sunket i pris i løpet av perioden. Tre av de fire kjøttgruppene vi har 

sett på har faktisk halvert sin verdi i løpet av 18-årsperioden vi har sett på. Sau og lam har fått 

sin verdi redusert fra 65 kroner per kilo i 1983 til 32 kroner i 2001. Svinekjøttet er gått ned fra 
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39 til 18 kroner per kilo og fjørfe fra 30 til 12 kroner. Storfekjøtt er den varegruppen som har 

klart seg best i denne sammenligningen med en reduksjon fra 53 til 28 kroner. 
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Figur 2.2 Pris for lqøtt- kroner per kilo 

2. 3 Prisutviklingen på kom 

For kom har vi valgt å vise prisutviklingen for hvete og bygg. Disse to varegruppene viser 

den samme utviklingen som melk og kjøtt, om enn i sterkere grad. Mens bonden mottok drøyt 

5 kroner per kilo hvete i 1983, mottok han/hun bare 2 kroner i 2001. Bygg har falt fra om lag 

4,40 per kilo til i underkant av 2 kroner per kilo i løpet av 18-årsperioden vi har sett på. 
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Figur 2.3 Pris for korn - kroner per kilo 
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2.4 Oppsummering 

Av de produktene som vi har sett på, så har utviklingen i prisene vist en nedgang til godt 

under det halve for de to kornsortene vi har sett på, tre av kjøttsortene vi har sett på er omtrent 

halvert i verdi, mens fjørfe har hatt en enda dårligere prisutvikling. Melk er det produktet som 

har relativt minst endring i pris i løpet av perioden, med en reduksjon på 25 prosent av 

verdien. 

LU-rapport nr. 5 - 2002 





3 Kostnader i primærproduksjonen 
I dette notatet ønsker vi primært å undersøke forholdet mellom pris på de produktene bonden 

selger og de innsatsfaktorene bonden bruker i produksjonen. Det er imidlertid ikke alle 

kostnadene som det er mulig å sette en enhetspris på, og vi innleder derfor dette kapitlet med 

å se på de totale kostnadene i produksjonen. En endring i størrelsene vi her skal se på sier 

derfor ikke nødvendigvis noe om enhetsprisen, endringene kan skyldes både endringer i pris 

og i volum. 

Figur 3.1 viser utviklingen i de totale kostnadene (justert for inflasjon i 1998-kroner). Her ser 

vi at kostnadene har gått ned, fra 33 milliarder 1998-kroner i 1983 til i underkant av 22 

milliarder 1998-kroner i 2001. Kostnadene har med andre ord sunket med om lag en tredel i 

løpet av denne 18-årsperioden. 
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Figur 3.1 Totale kostnader i landbruket (renter på egenkapital er holdt utenfor) 

Med en så markert tilbakegang i kostnader, er det interessant å se på hva som har forårsaket 

nedgangen. Figur 3.2 viser fordelingen mellom de enkelte gruppene av kostnader for 1981, 

1991 og 2001. Som vi ser er fordelingen på de ulike utgiftspostene endret fra 1981 til 2001. 

Investeringene i jordbruket har falt relativt siden 1981, og det samme har utgiftene til f6r. På 

den andre siden utgjør kapitalslit og "andre kostnader" høyere andeler av de totale kostnadene 

i dag enn ti og tyve år tidligere. Renteutgiftene utgjorde en relativt tyngre utgiftspost i 1991 

enn både i 1981 og i 2001. Dette reflekteres også i at utgifter til investeringer var lavere i 

1991 enn de to øvrige årstallene. 
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Figur 3.2 

Priser og kostnader i landbruket 
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Fordelingen av totale kostnader i 1981, 1991og2001 (i prosent) 

I 2001 er den største enkeltposten er kapitalslit, tett fulgt av investeringer, med over 5 

milliarder kroner til hver av disse gruppene. Videre utgjør "andre kostnader" en stor 

utgiftspost på nesten 4,6 milliarder 2001-kroner. "Andre kostnader" er en sekkebetegnelse 

som inneholder drivstoff, elektrisk kraft, frakt, emballasje, forsikringer, sosiale utgifter med 

mer. Videre følger utgifter til ff>r med 4,3 milliarder. Renter på lån utgjør 1,6 milliarder, 

vedlikehold 1,1 milliarder, kunstgjødsel og kalk i underkant av 1 milliard og kostnadene til 

såfrø og planter utgjør 0,6 milliarder. 

3 .1 Kapitalslit 

Kapitalslit er utgifter som påløper når bygninger og maskiner taper verdi på grunn av bruk og 

foreldelse. Når kapitalslitet går ned i landbruket, kan dette både ses på som et uttrykk for at 

maskinparken og bygningsmassen begynner å bli gammel og dermed taper seg relativt sett 

mindre år for år, samtidig som det kan være et uttrykk for at det har blitt investert mindre i 

landbruket i årene forut for det tidspunktet vi ser på. Som vi ser av figur 3.3, har kapitalslitet 

gått ned fra i underkant av 6,3 milliarder 1998-kroner i 1983 til snaut 5 milliarder i 2001. 
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Figur 3.3 Utgifter til kapitalslit 1983-2001 
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3 .2 Investeringer 

Figur 3 .4 viser utviklingen i investeringstakten i landbruket. Investeringene gikk noe opp fra 

1983 til 1986, da de nådde et toppnivå på 7,8 milliarder kroner. Så fulgte en nedgangsperiode 

fram til et foreløpig bunnivå i 1993 på i underkant av 3,9 milliarder kroner. Bakgrunnen for 

dette kan tenkes å ligge i flere forhold, blant annet usikkerheten som en følge av 

forhandlingene i WTO på jordbruk og muligheten for et norsk EU-medlemskap. Rentenivået 

var også svæ1i høyt på slutten av 1980- og begynnelsen av 1990-tallet. I tillegg kan det tenkes 

at behovet for investeringer var lavt på grunn av tidligere prioriteringer. I 1994 gikk imidlertid 

investeringsnivået opp til i underkant av 5,9 milliarder, og det har så sunket hvert år fram til 

2001, da de var på 4,7 milliarder. 
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Figur 3.4 Utgifter til investeringer 1983 - 2001 

3.3 Renter på lånt kapital 

Utgiftene til renter på lånt kapital var høyest i 1988, da de utgjorde nesten 3,5 milliarder 

1998-kroner. De nådde sitt laveste nivå i 1997, da de totalt utgjorde i underkant av 1,3 

milliarder kroner. Denne utviklingen skyldes først og fremst at rentenivået fra midten av 

1990-tallet var langt lavere enn på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet, men 

dette er ikke hele forklaringen. Som vi så i forrige avsnitt var investeringstakten synkende fra 

1986, noe som medførte at det ble tatt opp færre lån og dermed bidrar også dette til lavere 

utgifter til renter. 
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Renter på lånt kapital 
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Figur 3.5 Renter på lånt kapital 

3.4 Andre kostnader 

"Andre kostnader" er som nevnt en sekkebetegnelse for en rekke utgifter. Disse er blant annet 

drivstoff, emballasje, forsikringer, sosiale ytelser med mer. Denne utgiftsposten nådde et 

toppnivå i 1985 på 5,3 milliarder 1998-kroner. Utviklingen er forholdsvis jevn fram til 1991, 

da den falt til 4,2 milliarder i 1993. Den har om lag samme nivå i dag som i 1993. Denne 

kostnadsposten er også blant de utgiftene som har sunket relativt mindre enn de totale 

kostnadene. En av grunnene til dette er at det ikke er vanskelig å stramme inn på disse 

kostnadene i samme grad som på noen av de andre kostnadene. Dette skyldes nok langt på vei 

at det er mulig å drive gårdsdrift med utstyr som kanskje burde vært skiftet ut, og dermed 

bidra til å holde renteutgiftene nede, men uten drivstoff, forsikringer, elektrisk kraft og 

emballasje så stopper driften opp mer umiddelbart. 

Andre kostnader 
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Figur 3.6 Andre kostnader 

3.5 Innkjøp av for 

Innkjøpt for har sunketjevnt fra et toppnivå i 1987 på drøyt 8,1milliarder1998-kroner til et 

nivå på under 4 milliarder i 2001. Av alle de utgiftspostene vi til nå har sett på er dette den 
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første der utgiftene er mer enn halvert. Bildet ligner med andre ord på utviklingen vi så i 

forrige kapittel, hvor prisene på bondens produkter ble undersøkt. Det er da heller ikke 

tilfeldig at f6r er den eneste av innsatsfaktorene som er levert av landbruket selv. Innkjøpt f6r 

består av tre hovedgrupper; kraftf6r, innkjøpte melkeprodukter til for og "annet innkjøpt for", 

med andre ord tre produktgrupper som alle kommer fra landbruket. 

Årsaken til den dramatiske nedgangen i denne utgiftsposten er todelt. For det første har 

prisene per enhet sunket, noe vi vil se i neste kapittel, men i tillegg er det bedre f6rutnyttelse. 

Innkjøpt for 

10000000 
... 8000000 <1> c: 
0 6000000 ... 
~ 

. .... 
-.- - ~ ! --+--+--... 

~_.... . 
c: 4000000 <1> 

- - - ~ .... 
(/) 
::::s 

2000000 -
0 ' 

Figur 3.7 For 

3.6 Vedlikehold 

Utgiftene til vedlikehold har i likhet med de andre kostnadsgruppene vist en nedadgående 

tendens, om enn i svakere grad enn enkelte av de andre gruppene. Kostnadene her var på 

nesten 1,5 milliarder kroner i 1983, mot et bunnivå i 2001 på drøyt 1 milliard 1998-kroner. 

Denne kostnadsgruppen har med andre ord sunket i samme takt som de totale kostnadene. 

Vedlikehold 
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Figur 3.8 Vedlikehold 
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3.7 Kunstgjødsel og kalk 

Kostnadene til kunstgjødsel og kalk har gått ned fra i underkant av 1,9 milliarder 1998-kroner 

toppåret 1984 til 0,9 milliarder i bunnåret 2000. Utgiftene til denne kostnadsposten er dermed 

i likhet med utgiftene til for mer enn halvert. Dette skyldes ene og alene at prisen er redusert 

per enhet. 
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Cl) 1500000 -c 
0 ... 

.li:: 1000000 c 
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"' ::::J 500000 -
0 

Kunstgjødsel og kalk 
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0 
0 0 
0 0 
N N 

Figur 3.9 Kunstgjødsel og kalk 

3.8 Såfrø og planter 

Utgiftene til såfrø og planter har gått ned fra 7,6 milliarder i 1986 til drøyt 5,5 milliarder 

1998-kroner i 1997. Etter den tid har utgiftene holdt seg relativt stabile noe i overkant av dette 

nivået, og lå i 2001på5,7 milliarder 1998-kroner. Utgiftsposten har med andre gått ned 

noenlunde i takt med reduksjonen i de totale kostnadene. 
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Figur 3.10 
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Såfrø og planter 
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3.9 Oppsummering 

I dette kapitlet har vi sett på de samlede utgiftene i produksjonen av matvarer, og utviklingen 

innenfor hovedgruppene av utgifter. Vi har sett at de totale kostnadene har blitt redusert med 

en tredel, altså atskillig mindre enn prisene på de fleste av bondens produkter. Noen av 

kostnadsgruppene har likevel sunket mer enn andre, spesielt er dette utgiftene til for, kalk og 

kunstgjødsel og renter. På den andre siden er det også utgiftsposter som har sunket relativt 

mindre enn de totale utgiftene, spesielt gjelder dette gruppen som går under navnet "andre 

utgifter" og kapitalslit. 

Det går likevel ikke an å sette utviklingen i de totale kostnadene opp mot prisene på bondens 

produkter fordi endringene kan skyldes både endringer i pris og endringer i volum. Derfor vil 

vi gå nærmere inn på prisutviklingen på enkelte av innsatsfaktorene i produksjonen i neste 

kapittel. 
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4 Sammenlignende prisutvikling 
I dette kapitlet skal vi se på hvordan en del av de innsatsfaktorene bonden bruker i 

produksjonen har utviklet sin pris. Antakelsen er at de produktene bonden leverer har hatt en 

relativ prisnedgang som er større enn prisreduksjonen på innsatsfaktorene. Her har vi derfor 

valgt ut noen av de utgiftspostene hvor det er mulig å operere med pris per enhet. Vi har 

derfor valgt å ikke se på kapitalslit og rente, men vi har valgt ut noen produkter innenfor de 

andre kostnadsgruppene; kunstgjødsel og kalk, for, såfrø og planter, andre kostnader, 

vedlikehold og investeringer. Utviklingen i prisnivået er inflasjonsjustert, og prisen i 1983 (i 

de fleste tilfeller) er satt til 100. Når det gjelder utgiftene til kraftfor, har vi ikke 

sammenlignbare priser tilbake til 1983, og derfor begynner vi sammenligningen i 1985. Alle 

kostnadene settes ikke opp mot prisutviklingen for alle varene bonden leverer. Der utgiftene 

er spesielle for en produksjon, er det naturlig nok denne produksjonen som presenteres. I de 

tilfellene hvor innsatsfaktorene er mye brukt i ulike produksjoner, presenteres prisutviklingen 

på et par av produksjonsretningene. 

4.1 Kalk og kunstgjødsel 

Kalk og kunstgjødsel inngår i planteproduksjonene. De to planteproduksjonene som vi i dette 

notatet har undersøkt prisutviklingen for er hvete og bygg. De to produktene viste som vi 

husker en ganske lik prisutvikling, når vi sammenligner utviklingen i nivå fra 1983 til 2001. 

Vi velger derfor å presentere hveteprisen sammenlignet med kunstgjødsel, og byggprisen 

sammenlignet med kalk. 

120,0 

100,0 

80,0 

60,0 

40,0 

20,0 -

0,0 
C') v 
co co 
O> O> 

/-+-- H1Æte (salg og hjemmeforbruk) ---- Kunstgjødsel J 

Figur 4.1 Prisindekser for hvete og kunstgjødsel 

Vi ser at både hvete og kunstgjødsel har gått ned i verdi i løpet av perioden, men hveten har 

hatt en større nedgang enn den innsatsfaktoren vi ser på her. Gapet mellom de to produktene 
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var størst rundt 1998. Hveten har gått ned med mer enn 20 prosentpoeng mer enn 

kunstgjødsel når vi ser hele perioden under ett. 

120,0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---, 

100,0 - 11:----.........,-,---------------------------j 

80,0 --1---=-=.,.._____,.,.....,,~.---.-.._ _________________ ---l 

60,0 -1--------~,,.....=ll...~~~==-t--1----=t ......... -----="'111 
40,0 -1-------------~-~~~~±=~-..~1 

20,0 -+-------------------------------! 

0,0 -t----,-~.,-----,-~.--,--~,----,-~,.----;----,~--,------;~--,-----,-~--,..---,-~.,-----,----j 

j-+- Bygg (salg og hjemmeforbruk) ---- Kalk j 
Figur 4.2 Prisindekser for bygg og kalk 

Når vi sammenligner prisutviklingen på kalk med bygg, så ser vi at bygg holdt prisen sin 

bedre enn kalk fram til 1992, men deretter har bygg gått mer ned enn innsatsfaktoren. Mens 

kalk har gått ned med om lag 40 prosent i perioden, så har bygg gått ned med drøyt 60 

prosent. 

4.2 For 

Som vi husker fra forrige kapittel, så har f6rkostnadene i landbruket samlet sett blitt mer enn 

halvert. De tyngste kostnadene innenfor denne gruppen er kraftf6ret. I og med at prisene 

varierer noe ut fra hvilken dyreproduksjon det dreier seg om, vil vi her presentere kraftf6r til 

drøvtyggere opp mot prisen på storfekjøtt, som var det kjøttslaget som hadde minst relativ 

nedgang i prisen. Svinekjøtt blir sammenlignet med kraftfor for gris og fjørfekjøtt mot 

kraftfor for fjørfe. 

120,0 ~~~---~----~--~~~~~~~~~~-~~--. 

100,0 r---r---=~~==i.:==11-.-=:::=-------------1 
80 0 - - --.....;;;;;: __..._ -, -1---------t=-.._,;;~a:-......,,._---------------1 

60,0 -~----------~,.-~~~~-t==a::=:i~i-==;:-~ 
40,0 -+------------------------------~ ~~'-! 

20,0 -+--------------------------------1 

0,0 +----,~-.-~.----.~--,-~.,------.~-;-~.---r-~-.-~,.----,----,..----,~-,----j 

j-+- Storfekjøtt ---- Kraftfor for drøvtyggere / 

Figur 4.3 Prisindekser for storfekjøtt og kraftfor for drøvtyggere 
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120,0 ~-----~-~--~~-~~-~~-~~------. 

100,0 r-~~~Tt::==-==;"!";::=;:=-=-------------1 
80,0 +-~~~~::::.:~~-...---=----~--=----~~~~~~~~~~~~~--l 

60,0t=======================:===-==~:~-=~-~~~~~~;j 40,0 -
20,0 -1---~~~~~~-------------------------l 

0,0 --+-~-~-~~~~~~~~-~-~~-~~-~-~~-----l 

I-+-Svinekjøtt -- Kraftfor til svin I 
Figur 4.4 Prisindekser for svinekjøtt og kraftfor til svin 

120,0 ~------------------------~ 
100,0 r:~~~~~~~;:==========J 80,0 ~ -
60,0 t---------=:::J::~ ~~-~~'==:tEi~~ 
40,0 --+-----------------------~ ---T---------="1-T~ 
20,0 -1------------- --- - --- --- ----1 
0,0--+-~~~~~~~~~-~-~~~~~-~~~~-~~-----l 

I-+- Fjørfekjøtt -- Kraftfor til fjørfe I 
Figur 4.5 Prisindekser for fjørfekjøtt og kraftfor til fjørfe 
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Figurene som vi har presentert over viser at prisene på kraftfor stort sett har fulgt den enkelte 

produksjon de er rettet inn mot. Prisen på storfekjøtt har gått ned med 50 prosent i perioden, 

mens kraftforet til drøvtyggere har gått ned med 55 prosent, med andre ord en positiv 

situasjon for storfeprodusentene. Svinekjøttet har gått ned med 55 prosent, mens kraftforet har 

gått ned med 54 prosent. For fjørfeprodusentene er ikke forholdet så positivt, her har fjørfe 

fått redusert sin pris med 58 prosent, mens kraftforet til fjørfe har gått ned med 51 prosent. 

4.3 Såfrø og planter 

Totalt sett er ikke såfrø og planter en stor utgiftspost til de produksjonene som vi har sett på 

her. Vi velger likevel å vise forholdet for mellom såfrø til hvete og hveteprisen. Vi har her 

ikke sett verken på potet eller grøntsektoren, og det er mulig at forholdene i de produksjonene 

kan avvike fra bildet vi viser for hvete. 
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Figur 4.6 under viser en utvikling der hvete har tapt seg relativt i forhold til det såfrøet som 

trengs i produksjonen. Mens hvete har gått ned med 62 prosent, så har såfrøene gått ned med 

46 prosent. 

120,0 -.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

100,0 f-llt-=8-::::*=:~o::::::::::::~------------------j 

80,0i------------'~~-=::::m-----....~-------------1 

60,0 -l----------~~~~~~~......._ ......... ~~===-1 
40,0 -·~----------=~~~~~~~~~:__J 
20,0 -1-------------------------------l 

0,0 -1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---i 

I-+- Innkjøpt såkorn - h11ete --H11ete (salg og hjemmeforbruk) I 
Figur 4.6 Prisindekser for innlgøpt såkorn og hvete 

4.4 Andre kostnader 

Gruppen "andre kostnader" er som vi før har nevnt en samlebetegnelse for flere ulike 

utgiftstyper, blant annet drivstoff, frakt, emballasje, forsikringer med mer. Denne gruppen er 

blant de største samlet sett, og gruppen har økt sin andel av de totale kostnadene fra 1981 og 

fram til 2001. 

Det har i denne sammenhengen vært viktig å finne spesifikke utgifter som er registrert med 

pris per enhet, og at produktet og pris er registrert i hele perioden fra 1983 til 2001. Vi har 

derfor valgt å presentere prisutviklingen på diesel/brenselolje, gårdsregnskap og for besøk av 

veterinær. De to første av utgiftspostene er aktuelle for samtlige av produksjonsretningene vi 

har sett på, og vi har for disse valgt å presentere prisutviklingen sammenlignet med det 

produktet som har hatt minst prisnedgang, melk, og det produktet som har tapt seg mest i pris, 

hvete. Besøk av veterinær har vi valgt å presentere sammenlignet med prisutviklingen for 

storfe- og svinekjøtt. 

Når det gjelder diesel, så ser vi av figur 4. 7 og 4.8 at prisen har svingt noe i løpet av 18-

årsperioden vi ser på. Det høyeste nivået var i 1983, og det laveste i 1988. I dag er prisen 17 

prosent lavere enn den var i 1983. Sammenlignet med diesel har melk hatt en mer stabil og 

høyere prisutvikling. Først i 2000 og 2001 har diesel vært dyrere relativt sett enn melk når vi 

benytter 1983 som et referanseår. 
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120,0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 
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I -+-Melk --- Diesel - brenselolje I 

Figur 4.7 Prisindekser for melk og diesel/brenselolje 
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Når vi sammenligner med hvete, som er den produksjonen som har hatt det største prisfallet, 

så viser sammenligningen at hvete hadde en høyere prisutvikling fram til 1990, mens 

forholdet snudde seg fra og med 1991. Gapet har blitt spesielt stort i 2000 og 2001. Diesel har 

falt med 18 prosent, mens hvete har falt med 62 prosent. 

120,0 

100,0 -

80,0 

60,0 

40,0 

20,0 

0,0 
C') 
co 
(j) 
..-

I -+- H1Æte (salg og hjemmeforbruk) --Diesel - bren~ 

Figur 4.8 Prisindekser for hvete og diesel/brenselolje 

I det følgende skal vi undersøke prisutviklingen på å få ført regnskap, og da igjen 

sammenlignet med utviklingen i prisen på melk og hvete. 

Figur 4.9 viser at mens prisen på melk har gått ned med 21 prosent fram til 20003
, så har 

prisen på gårdsregnskap økt med 227 prosent. Forskjellen mellom hvete og prisen på 

gårdsregnskap blir naturlig nok enda støne (se figur 4.10). 

3 Vi bruker her år 2000, fordi det ikke er mulig å skaffe beløp for regnskap for 2001. 
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Figur 4.9 Prisindekser for melk og gårdsregnskap 
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[ ~ HIÆlte (salg og hjemmeforbruk) --Gårdsregnskap [ 

Figur 4.10 Prisindekser for hvete og gårdsregnskap 

Dyrlege er som nevnt sammenlignet med prisutviklingen for storfe- og svinekjøtt. Resultatene 

av denne sammenligningen går fram av figur 4.11 og 4.12 under. 
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co co co co co co co en en en en en en en en en en 0 0 en en en en en en en en en en en en en en en en en 0 0 

C\J C\J 

[ ~Storfekjøtt --Dyrlege kr. per besøk J 

Figur 4.11 Prisindekser for storfekjøtt og dyrlegebesøk 
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Fram til 1992 følger disse to produktenes prisutvikling hverandre forholdsvis tett, men etter 

den tid har gapet økt i retning av at prisene på veterinærbesøk har gått opp samtidig som 

prisen på storfekjøtt har gått ned. Prisen på storfekjøtt har gått ned med 46 prosent samtidig 

som prisen per veterinærbesøk er 13 prosent høyere i 2001 enn i 1983. For svinekjøtt (se figur 

4.12) har forskjellene i prisnivå økt enda mer, da svinekjøttet har gått ned i pris med 54 

prosent. 

120,0 

100,0 - - - .......... 
80,0 " ~ - --
60,0 ----
40,0 -

20,0 

0,0 
(") '<;!" 
CX) CX) 

°' °' 
/--+- S\An --- Dyrlege kr. per besøk I 

Figur 4.12 Prisindekser for svinekjøtt og dyrlegebesøk 

4.5 Vedlikehold 

De enkelte kostnadspostene som benyttes for å vedlikeholde bygninger og annet 

produksjonsutstyr, varierer nok sterkt i prisutvikling. Generelt er det slik at tjenester som 

benyttes til vedlikehold følger lønnsnivået som er økende for de fleste gruppers del, mens 

varer som benyttes til vedlikehold har en synkende tendens med hensyn til pris. 

Totalkalkylen inneholder ikke enhetspriser på enkeltkostnader som faller innenfor gruppen 

vedlikehold. Det er i denne rapporten bare hentet inn ett eksempel på en av de faktorene som 

spiller inn i denne gruppen, og det er utviklingen i kostnader i forbindelse med tjenester fra 

elektriker. Indeksen er her basert på lønnsutviklingen til elektroinstallatører4
. 

Timeslønnen til elektrikerne ser ut til å ha variert i takt med konjunkturene i norsk økonomi. 

Indeksen viser en økning fra 1983 fram 1987, for deretter å falle ned til om lag 1983-nivå i 

1993. Etter den tid har lønnen igjen gått opp år for år fram til 20005
. Når nivåetjusteres i 

forhold til konsumprisindeksen, går det med andre ord fram at timelønnen til elektrikere er 23 

prosent høyere i 2000 enn i 1983. 

4 Innrapporterte faktiske lønninger. NHO, Statistikkavdelingen. 
5 Det er ikke tilgjengelige tall for 2001. 
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Figur 4.13 viser utviklingen i elektrikerlønningen sammenlignet med prisen på storfekjøtt, 

som har falt med 48 prosent fram til 2000. 

140,0 -..----------------------------~ 

120,01~:::;::;.~~~~~-~~==~~~;;-~~~~~:!==-~~~-====-1 100,0 -1- - - T 

80,0 _j_ _________ ~~=~-....--~--------_j 

60,0 J------------~T~~::!:=::±::~=$~~-l 
40,0 4------------------------------l 
20,0 4-----------------------------l 
0,0-1-----.--,--.,.---,--....,...-----,----r---.----,----.-------,..---.----..,.--,--.,---,----! 

I~ Storfekjøtt --- limespris elektriker I 
Figur 4.13 Prisindekser for storfekjøtt og elektriker 

4.6 Investeringer 

Investeringer er en kostnadspost som er omtrent like stor som "andre kostnader" i 2001. 

Tendensen har gått i retning av at "andre kostnader" over tid har økt som andel av de totale 

kostnadene, mens investeringenes andel har gått tilbake. Vi har i dette notatet valgt ut å se på 

to sentrale investeringsobjekter; traktorer og skurtreskere6
. Skurtreskeren har vi valgt å 

sammenligne med prisen på hvete, mens traktoren er sammenlignet med prisutviklingen på 

sau og lam. 

Figur 4.14 viser at prisen på skurtreskere har blitt svakt redusert i forhold til utgangsåret 1983. 

Relativt sett har derfor prisgapet mellom skurtreskere og kom økt forholdsvis mye, da 

kornprisen har gått ned med 62 prosent, mot en reduksjon på 17 prosent for skurtreskere. 

6 Prisutviklingen for skurtreskere og traktorer er presentert i Totalkalkylen. Beregningene tar utgangspunkt i 
gjennomsnittskostnadene ved anskaffelse de enkelte årene. Disse er regnet fram av Statens 
Landbruksforvaltning. 
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I-+- Hvete (salg og hjemmeforbruk) --- Skurtresker I 
Figur 4.14 Prisindekser for hvete og skurtresker 
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Traktorer har hatt noenlunde den samme prisutviklingen som skurtreskere. Totalt sett har 

prisen på traktor gått ned med 16 prosent i løpet av 18-årsperioden, mens som vi ser av figur 

4.15 under har prisen på saue- og lammekjøtt gått ned med 50 prosent. 
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Figur 4.15 Prisindekser for sau/lammelqøtt og traktor 

4.7 Oppsummering 

I dette kapitlet har vi sett hvordan noen utvalgte priser på innsatsfaktorer har utviklet seg i fra 

1983 og fram til i dag. Denne utviklingen er sett i sammenheng med utviklingen i priser for de 

produktene som bonden selger. Vi har sett de ulike innsatsfaktorene har hatt en ulik utvikling. 

Mange av varene som brukes som innsatsfaktorer har sunket i samme grad som mange av 

bondens produkter. Dette gjelder spesielt for, som kommer fra landbruket selv, men også kalk 

og kunstgjødsel har hatt et betydelig prisfall. Andre varer har også gått ned i pris, men i langt 

mindre grad enn de fleste landbruksvarene. Dette gjelder maskinelt utstyr, i denne 
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sammenhengen traktorer og skurtreskere, og også diesel. Det er imidlertid en spesielt 

dramatisk forskjell i prisutvikling når vi ser på tjenester som innsatsfaktor i forhold til 

landbruksvarer. I dette kapitlet har vi sett at både dyrlege, elektriker og det å få utført 

gårdsregnskap har økt i pris, samtidig som bondens varer har blitt billigere. 
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5 Oppsummering 
Innledningsvis i denne rapporten skrev vi om bakgrunnen for å se på prisutviklingen på 

norske landbruksvarer sammenlignet med prisutviklingen for kostnadspostene i 

primærproduksjonen. Vi viste også til at pris ikke er den eneste faktoren som bestemmer 

inntektene i landbruket. I tillegg til inntektene som hentes ut i markedet for de varene som 

selges, kommer direkte tilskudd som har økt sin andel av de totale inntektene. Utover dette 

produseres det også på noen bruk tjenester som det ikke er tatt hensyn til i denne 

undersøkelsen. 

I denne rapporten er alle inntekter og kostnader indeksregulert i forhold til 

konsumprisindeksen. Dette er gjort for å få fram den reelle utviklingen i prisene. Vi har i 

undersøkelsen funnet at prisene på landbruksvarer har gått ned, og til dels betydelig i perioden 

mellom 1983 og 2001. Melk er det produktet som har tapt seg minst i pris, med 25 prosent. 

Storfekjøtt har falt med 47 prosent, saue- og lammekjøtt med 50 prosent, svinekjøtt har falt 

med 54 prosent og fjørfekjøtt med 58 prosent. Den sterkeste prisnedgangen har vært på 

kornproduktene; både bygg og hvete har falt med 62 prosent. 

Når det gjelder de utgiftspostene vi har sett på i denne undersøkelsen er bildet mer 

sammensatt. Som vi så i foregående kapittel har noen av varegruppene som inngår i 

produksjonen falt i noenlunde samme grad som bondens produkter. Spesielt gjelder dette 

utgiftene til for. Det som er spesielt i denne sammenhengen er at kraftforet, som utgjør 

mesteparten av foret som brukes, er basert på kom som jo er levert av landbruket selv. Også 

kalk og kunstgjødsel har falt i pris, men i mindre grad enn kom. Totalt sett innebærer dette 

derfor en relativt dyrere innsatsfaktor sett i forhold til prisen som bonden får for hveten og 

bygget som dyrkes. Maskinelt utstyr, som i denne rapporten er eksemplifisert med 

prisutviklingen på traktorer og skurtreskere, har også falt noe i pris, men i langt mindre grad 

enn de fleste av produktene. Det samme gjelder diesel og brenselolje. Spesielt stor er 

forskjellen i prisutvikling mellom bondens produkter og tjenestene som inngår i 

produksjonen. Prisen per besøk av dyrlege har økt med 13 prosent, elektrikerlønningene har 

gått opp med 42 prosent (fram til 2000) og prisen på å få ført gårdsregnskap har økt med hele 

62 prosent i perioden vi har sett på. 

Samlet sett ser vi utviklingen i figur 5 .1 under. Den viser utviklingen i forholdet mellom de 

samlede inntektene for plante- og husdyrproduksjonen og kostnadene i produksjonen. Visuelt 

kan forskjellen her synes liten, men det er her viktig å være klar over at det er de totale 

inntektene fra salg av bondens varer og de totale utgiftene som vises her. Mens de totale 

markedsinntektene har gått ned med 40 prosent, mens de totale utgiftene har falt med 33 

prosent. Vi ser også at prisutviklingen har vært dårligere for landbruksproduktene fra 1994 og 

fram til i dag, og gapet økte noe mer i 2001 enn de foregående år. 
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Figur 5.1 Indeks for inntekter fra plante- og husdyrprodukter og totale kostnader 
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