
Stor interesse: Gaute Lenvik, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, opplever stor interesse for bøndenes kostnader både innad og utenfor land-
bruksnæringen.  Foto: Benjamin Hernes Vogl

Bondens prisindeks (BPI) er en 
nyutviklet indeks som på måned-
lig basis skal vise prisutviklingen 
for varer bonden kjøper. 

Det er Agri Analyse som lager 
indeksen, mens Norsk Land-
brukssamvirke og Norges Bon-
delag betaler regningen. 

Stor interesse for tall
– Vi merker at det er stor interes-
se for landbrukets kostnader bå-
de innad i næringa og fra resten 
av samfunnet. Grytten-utvalget 
og budsjettnemnda lager mye 
grundigere og helhetlige vurde-
ring av økonomien i landbruket, 
men dette er et supplement. 

– Det er ikke så lett for folk flest å 
skjønne Grytten-utvalgets og bud-
sjettnemndas arbeid?

– Norsk Landbruk har et behov 
for å kommunisere enkelt og for-
ståelig om bøndenes kostnader 
og hvordan disse utvikler seg 
sammenlignet med den generel-
le prisutviklingen i samfunnet. 
Dette behovet mener vi Bondens 
prisindeks svarer på. Det er et 

tall som kan brukes i den løpende 
debatten om landbrukets kostna-
der, sier Gaute Lenvik, adminis-
trerende direktør i Norsk Land-
brukssamvirke. 

Indeksen viser at mens hus-
holdningenes prisvekst var på 
6,7 prosent fra juni i fjor til juni år, 
har bondens kostnader i samme 
periode har økt med hele 23 pro-
sent. 

Skape forståelse
Daglig leder Christian Anton 
Smedshaug i Agri Analyse er glad 
for at Norsk Landbrukssamvirke 
og Norges Bondelag ville finansi-
ere utviklingen av den nye prisin-
deksen. 

– Målet med indeksen er økt 
bevisstgjøring og forståelse for 
den kostnadssituasjonen bon-
den står i. Hvis man lykkes med 
å formidle det kostnadstrykket 
bonden opplever, kan det ek-
sempelvis være lettere for folk å 
forstå grunnlaget for landbruks-
oppgjørene. Det er særlig viktig 
nå som rammene er så store, sier 
Smedshaug.

Det er Anel Finci i Agri Ana-

lyse som har laget indeksen. Han 
har lang erfaring med drift og ut-
vikling av månedlige prisindek-
ser for industrien i SSB. 

– Hva er forskjellen på bud-
sjettnemndas tall for kostnads-
utvikling som legges til grunn i 

jordbruksoppgjøret, og Bondens 
prisindeks?

– Budsjettnemndas tall, for 
eksempel for 2022, er basert på 
forventet kostnadsøkning, mens 
våre tall er faktiske tall som pu-
bliseres basert på løpende over-
våking. Budsjettnemndas tall er 
basisen for jordbruksoppgjøret, 
mens Bondens prisindeks først 
og fremst er et løpende mål på 
kostnadsutviklingen for bonden, 
sier Finci. 

Han mener det er en stor fordel 
at indeksen kommer hver måned. 

– De siste års hendelser med 
koronapandemien og krigen i 
Ukraina, har vist at verden kan 
endre seg utrolig raskt. Situa-
sjonen kan se helt annerledes ut 
fra en måned til en annen. Ingen 
kunne forutsi det prishoppet på 
gjødsel som kom etter invasjo-
nen av Ukraina. Ved å lage en må-
nedlig indeks får man fram slike 
plutselige endringer på en god 
måte og får gitt et mer aktuelt 
bilde, sier Finci. 
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Norsk Landbrukssamvirke:  

Derfor trenger vi indeks 
for bondens kostnader
I høst lanseres et eget tall som viser 
bondens kostnadsutvikling. – Målet 
er økt forståelse for bondens situasjon, 
sier Gaute Lenvik i Norsk Landbruks-
samvirke. 

Økt bevisstgjøring

«Målet med indeksen er 
økt bevisstgjøring og for-
ståelse for den kostnads-
situasjonen bonden står 
i.»
Christian Anton Smedshaug, daglig le-
der Agri Analyse

 ○ Landbruk

Lang erfaring: Det er Anel 
Finci i Agri Analyse som lager 
Bondens prisindeks. Han har 
lang erfaring fra Statistisk sen-
tralbyrå.  
 Foto: Camilla Mellemstrand
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