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○○Statens tilbud

Langtidsperspektiv: Den norske bonden tjener i dag i snitt 240.000 kroner mindre enn snittlønnstakeren. Med statens regnemåte vil dette inntektsgapet være tettet først i 2050

Det kan ta mer enn 30 år å
Inntektsgapet mellom bøndene og
nordmenn flest vil være dekket i 2057
dersom man regner på samme måte
som staten.
Jordbruksoppgjøret
I praksis vil gapet aldri dekkes
med denne tankegangen, mener
Christian Anton Smedshaug i
Agri Analyse.

Staten tilbyr bøndene en inntektsvekst på 5 prosent i 2019,
mens andre grupper i samfunnet
er ventet å få en inntektsvekst på
3,5 prosent.
Dette vil likevel føre til at inntektsgapet mellom bøndene og
en gjennomsnittlig lønnstaker

blir enda større, da 5 prosent av
bøndenes inntekter vil gi en økning på 16.500 kroner per årsverk,
mens lønnstakere får en økning
på 20.000 kroner, ifølge Statistisk
sentralbyrå og Norges Bank.
Under pressekonferansen hos
Landbruksdepartementet tirsdag
spurte Nationen statens forhandlingsleder Leif Forsell om dette
ikke vil føre til at bøndene sakker
akter ut mot lønnstakerne.
– Vi driver med matematikkundervisning av Nationen hvert
år. Enhver prosentøkning ut over
det noen andre får, vil over tid bi-

dra til å tette et inntektsgap. Det
tar kortere eller lengre tid, men
det er et bidrag til å tette inntektene. Slik fungerer matematikken, sa Forsell.

Vil bli tettet

Vi har ettergått forhandlingslederens påstand og sjekket hvordan inntektene vil utvikle seg
dersom bøndene hvert år får en
inntektsøkning på 5 prosent,
mens lønnstakere øker inntektene med 3,5 prosent.
Med utgangspunkt i at bøndene i år tjener rundt 330.000 kro-

ner i snitt, har vi regnet ut hvordan inntektene vil utvikle seg de
neste 50 årene dersom bøndene
hvert år får en inntektsøkning på
5 prosent.
Det samme har vi gjort med
lønnstakere, hvor gjennomsnittslønnen er på omtrent
570.000 kroner i år, og økningen
er på 3,5 prosent.

Evig næring

Ifølge utregningene vil bøndenes inntektshull være tettet
i 2057, da begge gruppene har
en inntekt på omtrent 2,1 mil-

