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AgriAnalyse
AgriAnalyse er en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål
knyttet til landbruk og politikk. AgriAnalyse arbeider med nasjonale, internasjonale og
organisasjonsinterne problemstillinger innenfor våre prioriterte satsingsområder. Ansatte i
AgriAnalyse har tverrfaglig bakgrunn med kompetanse fra flere ulike samfunnsvitenskapelige
og landbruksfaglige tradisjoner. Se www.agrianalyse.no for mer informasjon.

Forord

Sterk inflasjon eller prisvekst har preget mye av verden og særlig den vestlige delen siden
høsten 2020. Bonden merker dette særlig sterkt da han er i toppen av kostnadskjeden og i
starten av verdikjeden. Det vil si at prisvekst på nær sagt alle innsatsvarer merkes i jordbruket:
fra plast og kjemikalier til strøm, diesel og mineralgjødsel. Det betyr at bonden har særlige
utfordringer i slike tider, og for å forstå disse best mulig har AgriAnalyse laget en Bondens
Prisindeks (BPI).
BPI tar for seg landbrukets ikke-varige produksjonsmidler, og består av totalt åtte
varegrupper slik Totalkalkylen definerer dem. Målet med indeksen er økt bevisstgjøring og
forståelse for den kostnadssituasjonen jordbruket har til enhver tid. Vår priskostnadsindeks er
utelukkende basert på eksterne pris- og statistikkilder. Disse er hovedsakelig hentet fra
statistikkprodusenter som eksempelvis SSB, Eurostat og Verdensbanken.
Dette kommer heller ikke til erstatning for Budsjettnemndas tall som viser helheten i
jordbruket, mens de framskriver kostnadsutviklingen. BPI på sin side er historiske tall som i
utgangspunktet presenteres etter at de er kjent. Budsjettnemndas tall er først og fremst
internforberedelse til jordbruksoppgjøret, mens Bondens prisindeks primært er rettet mot
samfunnet som helhet.
Arbeidet er støttet av midler bevilget av styret i Norsk Landbrukssamvirke.

Chr. Anton Smedshaug
Daglig leder AgriAnalyse
Oslo, september 2022
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Sammendrag

Norsk jordbruk har i kjølvannet av koronapandemien opplevd en sterk prisvekst på sentrale
innsatsfaktorer som brukes i produksjonen. Samtidig har koronapandemien og Ukraina-krigen
også vist oss at brå og kraftige prisendringer kan forekomme i løpet av et svært kort tidsrom.
AgriAnalyse har derfor utarbeidet en priskostnadsindeks for jordbruket som måler denne
kostnadsutviklingen på løpende basis: Bondens Prisindeks (BPI).
For å danne oss et bilde av priskostnadsveksten som jordbruket står overfor, har vi valgt å
sammenligne BPI med konsumprisindeksen, som ofte brukes som et mål for inflasjonen i en
økonomi. Analysen vår strekker seg over tidsperioden 1. kvartal 2015–2. kvartal 2022, og
tallene viser at forholdet mellom disse indeksene har vært særlig divergerende fra og med
høsten 2020. Både konsumprisindeksen og BPI har økt markant fra og med 4. kvartal 2020,
men stigningskurven til sistnevnte har vært betydelig brattere. Denne utviklingen har medført
at BPI har økt med hele 27,2 prosentpoeng mer enn den generelle inflasjonen i 2. kvartal
2022, målt fra 4.kvartal 2020.
Bondens Prisindeks består av totalt åtte innsatsfaktorer. Det lages først delindekser på hver
av de åtte innsatsfaktorene, før disse veies sammen med vekter for å lage en total
priskostnadsindeks for jordbruket. For å kunne belyse hvilke drivere som ligger bak
priskostnadsveksten i jordbruket, må man se på prisutviklingen for de underliggende
innsatsfaktorene. For å kartlegge hvordan innsatsfaktorene påvirker det totale kostnadsbildet,
er det i tillegg til innsatsfaktorenes endringsrate viktig å se på vektandelene til hver av
innsatsfaktorene. En prosentvis endring for en innsatsfaktor som utgjør en stor andel av
kostnadene til bonden, og dermed har høy vekt, vil slå kraftigere ut for totalkostnadene enn en
lik prosentvis endring for en innsatsfaktor som utgjør en lav andel av kostnadene, og som har
lav vekt.
BPI har økt med hele 35,2 prosent fra 4. kvartal 2020 til 2. kvartal 2022. Vår analyse viser
at priskostnadsveksten i denne perioden er særlig drevet av kraftig prisvekst på mineralgjødsel
og diesel. I tillegg trekkes BPI også opp av et høyt prisnivå på kraftfôr og elektrisitet. Prisene
for mineralgjødsel har i perioden 4. kvartal 2020–2. kvartal 2022 sett en tredobling, mens
dieselprisen har mer enn doblet seg. Kraftfôrprisen på sin side har til sammenligning kun økt
med 20 prosent, men har på grunn av sin høye vektandel på 37 prosent sterk innvirkning på
totalindeksens endringsrate. Elektrisitetsprisen har også registrert en kraftig prosentvis vekst
på så mye som 85 prosent (her er strømstøtte og ulik situasjon i forskjellige prisområder i
Norge hensyntatt). Fellesnevneren for disse fire innsatsfaktorene er at prisene er drevet opp av
de samme underliggende momentene: generell prisoppgang og koronaforstyrrelser, som i sin
tur er forsterket av energikrisen i Europa og krigen i Ukraina.
Et annet interessant spørsmål er hvorfor BPI i denne perioden har økt såpass mye mer enn
den generelle inflasjonen, som også er på et svært høyt nivå. SSB trekker i sine rapporter frem
at stigende strøm – og drivstoffpriser forklarer mye av oppgangen i KPI. Disse momentene
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påvirker også BPI, men i tillegg opplever jordbruket nå en ekstraordinær prisvekst på gjødsel
og kraftfôr. Disse to innsatsfaktorene er svært viktige for jordbruket, men påvirker ikke like
sterkt andre næringer og samfunnssfærer.
Den kraftige priskostnadsveksten har ført til en klar økning i bondens totalkostnader. Tall
fra Totalkalkylen viser at samlede kostnader knyttet til ikke-varige driftsmidler økte med hele
10 prosent i 2021, mens tilsvarende kostnadsvekst for 2022 anslås til så mye som 12 prosent.
Jordbrukets driftsmarginer før tilskudd er derfor ventet å falle med hele 22 prosent i
inneværende år, til tross for at markedsinntektene anslås å stige. Det rekordhøye
jordbruksoppgjøret for 2022-2023 må derfor ses i lys av denne situasjonen, og skal blant
annet bidra til å kompensere for den kraftige kostnadsveksten. Oppgjøret skal også sikre at
bonden får samme kronevekst som lønnsmottakere, samt at gapet til disse begynner å tettes.
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1 Innledning

Norsk jordbruk har i kjølvannet av koronapandemien opplevd en sterk prisvekst på sentrale
innsatsfaktorer som brukes i produksjonen. Samtidig har koronapandemien og Ukraina-krigen
også vist oss at brå og kraftige prisendringer kan forekomme i løpet av et svært kort tidsrom.
SSB produserer flere prisindekser som fanger opp disse endringene, men det lages ikke noe
korttidsstatistikk som måler priskostnadsutviklingen i jordbruket på en helhetlig måte.
NIBIOs totalkalkyle på sin side måler kostnadsutviklingen i jordbruket, men dette
tallgrunnlaget oppdateres kun én gang årlig og skal primært brukes som grunnlag for
jordbruksforhandlingene. Andre land, derimot, måler prisutviklingen på jordbruksvarer og
tilhørende innsatsfaktorer på løpende basis. I Storbritannia utarbeides det en månedlig
prisindeks for jordbruket, mens Eurostat gir ut månedlige tall for priser på jordbruksvarer og
innsatsfaktorer gjennom sitt Price Dashboard.
AgriAnalyse har på bakgrunn av dette utarbeidet en priskostnadsindeks for jordbruket som
måler kostnadsutviklingen på løpende basis: Bondens prisindeks (BPI). Indeksen tar for seg
landbrukets operasjonelle driftskostnader og består av totalt åtte innsatsfaktorer, angitt i tabell
1.1. Målet med en slik priskostnadsindeks er å overvåke priser på innsatsfaktorer for norsk
jordbruk på jevnlig basis, og dermed gi et mest mulig oppdatert bilde av
priskostnadsutviklingen. BPI kan dermed også bidra til økt bevisstgjøring og forståelse for
den kostnadssituasjonen jordbruket har til enhver tid.
I denne rapporten ønsker vi å se nærmere på priskostnadsutviklingen i norsk
jordbruksproduksjon i tidsperioden fra 1. kvartal 2015 til 2. kvartal 20221, samt å belyse
hvilke drivere som står bak endringene i kostnadsbildet. Rapporten vil òg sammenligne
jordbrukets priskostnadsutvikling med endringene i samfunnets generelle prisnivå.
Tabell 1.1 Innsatsfaktorer i Bondens Prisindeks. Kilde: Totalkalkylen, AgriAnalyse
Innsatsfaktorer
Kalk og gjødsel
Kraftfôr
Såfrø og planter
Andre kostnader - tjenester
Andre kostnader - varer
Vedlikeholdskostnader
Elektrisitet
Diesel m.m.

1

Siste tilgjengelige periode med tall.
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Bondens prisindeks har utviklet seg langt sterkere enn SSBs konsumprisindeks (KPI) i
tidsperioden fra 4. kvartal 2020, mens i perioden fra 1. kvartal 2015 til 3. kvartal 2020 så var
disse mer like. KPI er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på
varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i KPI
brukes derfor ofte som et generelt mål for inflasjon i en økonomi. Den generelle inflasjonen
har vært jevnt stigende i perioden, mens BPI i større grad er mer volatil. Blant annet kan man
se at jordbrukets pris- og kostnadsnivå er gjennomgående lavere enn det generelle prisnivået i
store perioder fra og med 2. kvartal 2015 til utgangen av 2017, før indeksene konvergerer og
følger hverandre forholdsvis tett fra 2018 og frem til første halvår av 2019. Deretter følger en
ny periode frem til 4. kvartal 2020 der BPI er betydelig lavere enn den generelle inflasjonen.
Avviket i sistnevnte periode er størst i 2. kvartal 2020, der jordbrukets priskostnadsnivå er 7,6
prosentpoeng lavere enn det generelle prisnivået i samfunnet.
Fra og med 4. kvartal 2020 følger derimot en helt annen utvikling som skiller seg klart ut
fra tidligere årganger: Både konsumprisindeksen og BPI øker markant, men stigningskurven
til sistnevnte et betydelig brattere. Denne divergerende utviklingen har medført at jordbrukets
priskostnadsnivå har økt med hele 27,2 prosentpoeng mer enn den generelle inflasjonen i 2.
kvartal 2022, målt fra 4. kvartal 2020.
Figur 1.1 Bondens prisindeks og KPI. 1. kvartal 2015–2. kvartal 2022 (2015=100). Kilde:
AgriAnalyse, SSB
Indeks
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KPI

For å belyse hva som ligger bak denne galopperende kostnadsveksten i jordbruket vil vi i det
neste kapitlet ta for oss prisutviklingen på de åtte underliggende innsatsfaktorene. I kapittel 3
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vil vi sammenligne de ulike innsatsfaktorene for å få et oversiktsbilde, og belyse hvilke av
innsatsfaktorene som har hatt størst innvirkning på jordbrukets totalkostnader. Her settes det
særlig søkelys på den ekstraordinære kostnadsveksten i 2021 og i andre halvår av 2022.
Kapitlet inneholder også et avsnitt der de underliggende driverne bak utviklingen drøftes.
Notatet avsluttes med et kapittel som belyser hvordan innsatsfaktorpriser har innvirket på
jordbrukets driftsmarginer.
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2 Prisutvikling på innsatsfaktorene

BPI består som nevnt av åtte underliggende innsatsfaktorer. Det lages først delindekser på
hver av de åtte innsatsfaktorene, før disse veies sammen med vekter for å lage en total
kostnadsindeks for jordbruket. I dette kapitlet skal vi presentere prisutviklingen for disse åtte
underliggende kostnadspostene.

2.1 Elektrisitet
Elektrisitetsprisen har vært svært volatil de siste årene, noe som har medført en intens
offentlig debatt om innrettingen på det norske kraftsystemet. Strømprisen hadde et bunnpunkt
i 3. kvartal 2015 før en gjennomgående økning inntrådte frem til 1. kvartal 2019 (fig 2.1).
Deretter fulgte en periode med prisnedgang, hvor særlig 2020 ble et år preget av relativt lave
strømpriser. NVE trekker i sin årsrapport om kraftsituasjonen i 2020 frem at rekordmye snø i
fjellet vinteren 2019/2020 og høyt tilsig til vannmagasinene var blant hovedårsakene til den
lave kraftprisen i 2020. Utbygging av flere vindkraftverk bidro også positivt til å øke
produksjonskapasiteten, og aktiviteten var redusert som følge av koronatiltakene. I sum ga
dette en svært sterk hydrologisk balanse gjennom året, noe som førte til gjennomgående lav
strømpris for samtlige kvartaler i 2020. De påfølgende kvartalene i 2021 og 2022 har derimot
vært preget av en ekstraordinær strømsituasjon med rekordhøye priser både i Norge og i
landene rundt oss. Figur 2.1 viser at strømprisen i 2. kvartal 2022 er hele 111 prosent høyere
enn i 1. kvartal 2015 og 85 prosent over prisnivået i 4. kvartal 2020. Dette til tross for at
jordbruket mottar omfattende strømstøtte, som er hensyntatt i tallene som presenteres her.
Det er flere og sammensatte grunner til at strømprisen ligger på så høye nivåer. For det
første har det vært høye brenselpriser generelt, f.eks. på kull og gass, grunnet lav tilgang på
gass i det europeiske markedet og økte priser på CO2-kvoter. Russlands invasjon av Ukraina
har også medført stor usikkerhet og forstyrrelser i gassmarkedene, noe som igjen påvirker
prisene. Utfasing av kjernekraft i Tyskland og dårlig vedlikehold av kjernekraftverkene i
Frankrike har også bidratt betydelig, sammen med økende avhengighet av ikke-regulerbar
fornybar energi. Videre har det vært mindre tilsig i form av nedbør til vannmagasinene her
hjemme. Dette gjør at fyllingsgraden i magasinene har forblitt på et lavt nivå, noe som øker
prisene. Dette, kombinert med at vi har blitt mer integrert i strømmarkedet i Europa gjennom
sjøkabler for eksport til Tyskland og Storbritannia, som også har hatt høye og stigende priser,
er det som primært forklarer utviklingen i prisene den siste tiden.
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Figur 2.1 Prisutvikling elektrisitet. 1. kvartal 2015–2. kvartal 2022 (2015=100). Kilde:
AgriAnalyse, SSB
Indeks
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Det er også viktig å trekke frem at dette er nasjonale priser. Den siste tiden har det vært
markante prisforskjeller mellom de ulike strømregionene i landet, særlig mellom Sør-Norge,
dvs. prisområdene NO1, NO2 og NO5, og Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4). Dette
betyr at bønder i Sør-Norge har opplevd ytterligere prisvekst knyttet til strøm enn det som
presenteres her, mens bønder nord for Sognefjorden og Dovre ikke har blitt like negativt
påvirket av de økte strømprisene slik det legges frem i denne rapporten.

2.2 Diesel- og andre petroleumsprodukter
Prisen på diesel og andre petroleumsprodukter styres i stor grad av den internasjonale
oljeprisen og raffineringssituasjonen, og kan derfor være svært fluktuerende. Dette gjenspeiles
også i figur 2.2 nedenfor, som viser dieselprisen i perioden 1. kvartal 2015 til 2. kvartal 2022.
Fra og med 1. kvartal 2015 til utgangen av 2016 var dieselprisen relativt lav. Den lave prisen i
dette tidsrommet kan knyttes til oljekrisen som fant sted i samme periode. Overproduksjon på
markedet grunnet blant annet fremveksten av skiferolje førte til svært lave petroleumspriser,
og i 2016 var snittprisen på brentolje nede i 43,7 dollar per fat. Deretter følgte en periode med
innhenting og jevn vekst i oljeprisen før globale koronatiltak og nedstenging av samfunnet
førte til et kraftig fall i oljeprisen ved inngangen til 2020, noe som også gjenspeiles i
dieselprisens utvikling.
I løpet av første halvår 2021 kom det en ny innhentingsperiode i forbindelse med
gjenåpning av samfunnet og lettelser i koronarestriksjonene, noe som førte til at dieselprisen
var tilbake på pre-korona-nivåer. Denne trenden med tiltakende prisvekst fortsatte i siste
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halvår av 2021 og i første halvdel av 2022, hvor prisstigningen særlig i årets to første
kvartaler har vært svært bratt. Dette har medført at dieselprisen i 2. kvartal 2022 er så mye
som 113 prosent høyere enn i 1. kvartal 2015, og 102 prosent over prisnivået i 4. kvartal
2020. Denne kraftige prisveksten på diesel henger tett sammen med en klar økning i
oljeprisen, men skyldes også at det har vært stor avhengighet av russisk raffineringskapasitet
for diesel. Oljeprisen i november og desember 2021 lå på henholdvis 80 og 70 dollar per fat.
Siden steg oljeprisen til 120 dollar per fat i mars 2022, mens prisen i starten av juni 2022 lå på
mellom 115 og 120 dollar fatet. SSB trekker frem i sine konjunkturprognoser for 2. kvartal
2022 at det er flere forhold som ligger bak den siste tidens markante prisvekst. For det første
har oljelagrene i OECD-land vært betydelig lavere enn snittet av de siste 5 årene. I tillegg har
produksjonen fra OPEC-land vært lavere enn planlagt. Ikke minst har Russlands invasjon av
Ukraina ført til sanksjoner, der mange vestlige land har stanset import av russisk olje. I tillegg
har lave priser over tid gitt etterslep i investeringer i utvinning og dermed begrenset
tilbudsrespons på økt etterspørsel.
Figur 2.2 Dieselpris 1. kvartal 2015–2. kvartal 2022 (2015=100). Kilde: AgriAnalyse, SSB
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2.3 Gjødsel
I motsetning til strøm og diesel har prisen på gjødsel vært på et vedvarende lavt nivå de siste
årene. Figur 2.3 viser at prisen på gjødsel har vært under indeksens basisverdi satt til 100 fra
og med 3. kvartal 2015 og helt til inngangen av 2021. Gjødselprisen var særlig lav i en
toårsperiode fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2018, og gjennom hele 2020.
Hovedbestanddelene i gjødsel er nitrogen, fosfat og kalium. Det har vært god tilgang på disse
råvarene og lite markedsforstyrrelser de seneste årene, noe som har bidratt til det lave
prisnivået. I tillegg krever produksjon av gjødsel store mengder energi, og en viktig
8
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innsatsfaktor i produksjonsprosessen er derfor brenselsstoffer som gass, som i tillegg er
opphavet til hydrogen for å danne ammoniakk som utgangspunktet for å produsere nitrogen i
fast mineralgjødsel. De relativt lave petroleumsprisene, vist i avsnittet ovenfor, særlig i
perioden 2015–2017 og i 2020, bidro òg til det stabilt lave prisnivået på gjødsel. Fra og med
2021 har prisutviklingen på gjødsel tatt en helt ny vending, og de siste kvartalene har vært
preget av en kraftig og tiltakende prisvekst.
Flere av forholdene som bidro til den lave gjødselprisen fra 2015 frem til inngangen av
2021, trekker nå i motsatt retning. For det første har gjødselprisen økt i takt med de økende
olje- og gassprisene. Hviterusslands håndtering av opposisjonen etter valget og Russlands
invasjon av Ukraina med de påfølgende vestlige sanksjonene mot begge land har forsterket
denne prisøkningen, da Russland er storprodusent og en viktig global eksportør av sentrale
innsatsfaktorer i produksjon av gjødselingredienser som nitrogen, fosfat og kalium. Blant
annet står Russland og Hviterussland sammen for 40 prosent av verdens kaliumeksport. Og
det å utvikle nye kaliumgruver er særlig tidkrevende. Ikke minst har Kina stanset all
gjødseleksport inntil videre for å sikre nok tilgang til hjemmemarkedet. Dette bidrar også til
redusert tilbud på verdensmarkedet og dermed økte gjødselpriser internasjonalt. I tillegg har
gjødselproduksjonen vært redusert i flere land i Europa grunnet de svært høye gassprisene.
Som følge av alle disse momentene har gjødselprisen derfor økt med over 143 prosent bare
siden 1. kvartal 2021. Ifølge Verdensbanken forventes det at gjødselprisene forblir svært høye
fremover også.
Figur 2.3 Gjødselpris 1. kvartal 2015–2. kvartal 2022 (2015=100). Kilde: AgriAnalyse,
Verdensbanken
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2.4 Vedlikehold
Denne kostnadskategorien dekker ulike kostnadsposter som benyttes for å vedlikeholde
bygninger og annet produksjonsutstyr. I jordbruket utgjør vedlikeholdskostnader knyttet til
bygninger 80 prosent av totale vedlikeholdskostnader. AgriAnalyse har på bakgrunn av dette
valgt å benytte SSBs byggekostnadsindeks for boliger som en indikator for å måle utviklingen
i vedlikeholdskostnader. Figur 2.4 viser at prisutviklingen knyttet til vedlikehold har hatt en
jevnt stigende vekst fra 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2020, noe som har gitt en prisvekst på
16,2 prosent i dette tidsrommet. I tillegg til byggematerialer er arbeidskraftkostnader en
sentral innsatsfaktor. Deler av prisveksten i denne femårsperioden kan derfor knyttet til
lønnsveksten som har funnet sted i Norge de seneste årene, noe som igjen påvirkes av tilgang
på arbeidskraft fra Øst-Europa samt begrenset nasjonal utdanning av håndverkere; se figur
2.5.
Trenden med prisvekst har fortsatt inn i 2021 og i første halvår av 2022, men som det
fremkommer av figuren, er stigningskurven betydelig brattere i denne perioden. Dette har
resultert i at prisveksten det siste halvannet året (16,4 prosent ) er av samme størrelsesorden
som prisveksten som fant sted i femårsperioden fra 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2020. Det er
særlig vekst i materialkostnader som har bidratt til denne kraftige prisøkningen. SSBs siste
byggekostnadsindeks for juni 2022 viser at materialkostnader har økt med hele 34 prosent
siden desember 2020, mens tilsvarende endring for arbeidskraftskostnader var på 4 prosent.
Det er spesielt priser på trematerialer som tømmer, planker og bjelker som har steget kraftig
siden 2020. En viktig årsak bak prisveksten er utbrudd av barkebiller i Canada, som har ført
til redusert uttak av tømmer og dermed mindre tilbud av trevirke på verdensmarkedet.
Russlands invasjon av Ukraina og de påfølgende økonomiske sanksjonene har bidratt til å
forsterke denne effekten. I tillegg har Ukraina-krigen også gitt prisvekst for andre
byggematerialer, som f. eks. stål, mens Kinas nedstengning av svært forurensende industri og
generelle endring mot mer sluttprodukter og mindre råvareproduksjon trekker i samme
retning.
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Figur 2.4 Prisutvikling vedlikehold. 1. kvartal 2015–2. kvartal 2022 (2015=100). Kilde:
AgriAnalyse, SSB
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Figur 2.5. Lønnsutvikling bygg- og anleggsbransjen 2015–2021. Kilde: SSB
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2.5 Andre kostnader
Kategorien «Andre kostnader» er en sekkepost for flere ulike utgifter som blant annet frakt,
emballasje, forsikringer, gårdsregnskap og veterinærbesøk. Det er med andre ord en ganske
stor bredde i utgiftstypene, og det er god grunn til å tro at de ulike kostnadstypene har hatt
svært ulik prisutvikling. Tjenestepriser f.eks. påvirkes sterkt av lønnsutviklingen, og i Norge
har vi hatt et særskilt høyt lønnsnivå de senere årene sammenlignet med andre land.
Varekonsumet på sin side har i tillegg til norske varer et betydelig innslag av importerte varer.
AgriAnalyse har derfor valgt å skille kostnadskategorien «Andre kostnader» i en varedel og
en tjenestedel. Som indikator for å måle prisutviklingen i varedelen, brukes SSBs
konsumprisindeks (KPI) for varer, mens prisutviklingen på tjenestedelen måles av SSBs
konsumprisindeks (KPI) for tjenester.
For begge kostnadskategoriene er det valgt å bruke varianten KPI-JAE som er KPI justert
for avgiftsendringer, og der energivarer er utelatt. Dette er gjort for å unngå at priser på
energivarer, som har vært svært fluktuerende de senere årene, skal påvirke tallene og dermed
gi et misvisende bilde av prisutviklingen på innsatsfaktorene som dekkes av
kostnadskategorien «Andre kostnader».
Figur 2.6 viser at priser på tjenester har ligget gjennomgående over varepriser i store deler
av tidsperioden vi ser på, og da særlig i den siste femårsperioden fra 2. kvartal 2017 til 2.
kvartal 2022. Dette kan blant annet knyttes til det generelt høye lønnsnivået i Norge. Den
eneste årgangen som skiller seg ut med høyere prisnivå på varer enn tjenester, er 2016. Da var
norsk økonomi preget av nedgangskonjunktur grunnet oljekrisen, noe som blant annet
medførte svekket kronekurs og dermed høyere priser på importerte varer.
Figuren viser videre at varepriser steg mer enn tjenestepriser under den første perioden
med koronanedstengninger (1. kvartal 2020–1. kvartal 2021). Dette henger sammen med at
restriksjonene førte til en vridning i forbruket mot varekonsum. I kjølvannet av pandemien har
både varer og tjenester sett en klar prisstigning, og i 2. kvartal 2022 var prisene henholdsvis
3,8 og 3,7 prosent høyere enn i 1. kvartal 2021. En medvirkende årsak til prisveksten innenfor
tjenester er at forbruksmønsteret nå er vridd tilbake mot tjenestekonsum etter gjenåpningen av
samfunnet. Prisveksten for varer på sin side skyldes flere forhold, deriblant reduserte
internasjonale varestrømmer og logistiske utfordringer i etterdønningene av
koronapandemien. I tillegg trekkes vareprisen indirekte opp av den siste tidens kraftige
økning i energi- og råvareprisene.
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Figur 2.6 Prisutvikling «Andre kostnader». 1. kvartal 2015–2. kvartal 2022 (2015=100).
Kilde: AgriAnalyse, SSB
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2.6 Kraftfôr
Kraftfôr utgjør den største kostnadsposten av samtlige innsatsfaktorer og står for over en
tredjedel av jordbrukets totalkostnader. Som indikator på prisutviklingen for kraftfôr, brukes
råvarepriser på de råvarene som utgjør den største andelen i kraftfôrsammensetningen.
Råvarebestanddelen som brukes i produksjonen av kraftfôret, er sammensatt av både norske
og importerte råvarer. Karbohydrat-råvarer utgjør den største andelen i
kraftfôrsammensetningen og består hovedsakelig av norskprodusert korn, men det er òg
innslag av importvarer som mais og sukkerbiprodukter som melasse og roe-snitter.
Proteinråvarer kommer stort sett fra utlandet og består av vareslag som soya/soyamel og rapspellets. Disse råvareprisene har ulik prisutvikling, hvor skillet mellom det som importeres og
det som produseres på hjemmemarkedet, er særlig markant. Førstnevnte bestemmes av tilbud
og etterspørsel på verdensmarkedet, mens sistnevnte reguleres og settes i
jordbruksforhandlingene.

Bondens prisindeks – kraftig vekst etter korona
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Figur 2.7 Prisutvikling kraftfôr. 1. kvartal 2015–2. kvartal 2022 (2015=100). Kilde:
AgriAnalyse
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Figur 2.7 viser at kraftfôrprisen i store deler av tidsperioden har et fast mønster gjennom en
årgang, der prisen har en topp i 1. kvartal og en bunn i skiftet mellom 2. og 3. kvartal. Dette
skyldes at norskprodusert korn som utgjør den største andelen av råvaresammensetningen,
følger en fastsatt prisløype. Det er Norske Felleskjøp som er markedsregulator, og som
fastsetter prisløypa på korn. Høyeste pris gis på vinteren (januar-februar) og laveste pris i
begynnelsen (mai- juni) og i slutten ( august-september) av kornåret. Dette henger sammen
med at kornmottakere vil ha en jevn tilgang på korn, mens bonden først får ferdig kornet i
august-september. Det gjør at prisen er lavest når flest vil levere, og det er tilbudsoverskudd.
Det er bare de bøndene som har egen korntørke og eget lager som kan levere utover høsten og
fram til neste sesong. For å stimulere bøndene til å levere korn også på vinteren, og for å
kompensere bonden for tørke- og lagringskostnadene, gis det derfor et termintillegg som går
fra høsten og til vinteren. Dette medfører derfor at prisene på korn er høyest i
vintermånedene; se figur 2.8.
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Figur 2.8 Prisutvikling norskprodusert korn. Januar 2015–juni 2022 (2005=100). Kilde:
AgriAnalyse, Landbruksdirektoratet
Indeks
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Til tross for den faste årlige fluktuasjonen i kraftfôrprisen viser figur 2.7 at prisen i
tidsperioden 1. kvartal 2015 til 3. kvartal 2020 har holdt seg på et relativt stabilt nivå. Dette
bildet har derimot endret seg betydelig de siste kvartalene. I likhet med tidligere årganger
følger det riktignok en klar prisvekst fra 3. kvartal 2020 og fram til 1.kvartal 2021, men som
det fremkommer av figuren, er stigningskurven betydelig brattere. Dette etterfølges så av to
kvartaler med noe prisreduksjon før en ytterligere og tiltakende prisvekst slår inn i 2. halvår
2021 og ved inngangen til 2022. Denne utviklingen har medført at kraftfôrprisen i 2. kvartal
2022 – et kvartal som historisk sett har et lavt prisnivå – ligger så mye som 26,2 prosent over
prisnivået i 1. kvartal 2020, et kvartal som historisk sett har de høyeste prisene.
Den betydelige prisøkningen på kraftfôr henger sammen med en kraftig prisoppgang på
importbaserte råvarer, og da særlig på vareslagene raps-pellets, soya, korn og mais (se figur
2.9). Prisveksten på korn og mais skyldes hovedsakelig et tilbudsunderskudd på
verdensmarkedet, blant annet grunnet Russlands invasjon av Ukraina, og de påfølgende
økonomiske sanksjonene. I 2020 stod disse landene tilsammen for 28 prosent av verdens
hveteeksport, mens Ukraina også stod for 14 prosent av global maiseksport og var den største
eksportøren av solsikkefrø og -olje. Prisveksten for raps-pellets på sin side skyldes tørke i
Canada – verdens største eksportør av raps – i 2021. Dette sammen med reduksjonen i
solsikketilgangen forsterker mangelen på planteoljer. Men også her har prisveksten blitt
ytterligere forsterket av Ukraina-krigen da landet står for rundt 10 prosent av den globale
eksporten av raps. Soyaprisene påvirkes også negativt av Ukraina-krigen; prisen på soya
drives særlig opp av den kraftige veksten i gjødselprisen da produksjonen er svært
gjødselintensiv.
Bondens prisindeks – kraftig vekst etter korona
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Figur 2.9 Pris importerte råvarer til kraftfôr. 1. kvartal 2015–2. kvartal 2022 (2015=100).
Kilde: AgriAnalyse, Verdensbanken, Eurostat
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2.7 Såfrø og planter
Kostnadskategorien såfrø og planter dekker blant utgifter knyttet til ulike frøtyper som
såkorn, engfrø og importert grønnsaksfrø. Som det fremkommer av figur 2.10, er
prisutviklingen kjennetegnet av en stigeformet prisdannelse. Dette skyldes at såkorn er den
største bestanddelen innenfor denne kostnadskategorien. Prisen for såkorn reguleres gjennom
jordbruksforhandlingene og fastsettes normalt én gang i året. Det settes en grunnpris i august
som knyttes sammen med en terminstige som går til mai året etter. Prisstigningen fra august
til mai er om lag kr 0,70 – nesten lineær. Av den grunn vil prisene ofte ha et bunnpunkt i 3.
kvartal og et toppunkt i 2. kvartal.
Det høyeste prisnivået samlet sett for kostnadskategorien såfrø og planter ble registrert i 2.
kvartal 2020. Da var det i tillegg til det sesongmessig høye prisnivået på såkorn også svært
høye priser på importert grønnsaksfrø. Importert grønnsaksfrø påvirket også prisene året etter,
men da i motsett retning. Dette forklarer hvorfor 2021 har et noe annet prismønster
sammenlignet med øvrige årganger.
Selv om prisen på såfrø og planter fluktuerer betydelig gjennom en årgang, er denne
kostnadskategorien forholdsvis stabil sammenlignet med de øvrige innsatsfaktorene. Dette
fremkommer blant annet av den lave skalastørrelsen på x-aksen i figur 2.10 sammenlignet
med de andre figurene. Såfrø og planter har hatt en prisvekst på 13,7 prosent fra 1. kvartal
2015 til 2. kvartal 2022. Dette er den laveste vekstraten i tidsperioden av samtlige åtte
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innsatsfaktorer. Såfrø og planter er òg blant de kostnadskategoriene med lavest vektandel.
Dette innebærer at delindeksen for såfrø og planter ikke vil ha like stor innvirkning på
totalindeksen sammenlignet med de andre kostnadskategoriene.

Figur 2.10 Prisutvikling såfrø og planter. 1. kvartal 2015–2. kvartal 2022 (2015=100). Kilde:
AgriAnalyse, Totalkalkylen, Felleskjøpet
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3 Innsatsfaktorenes innvirkning på totalindeksen

I dette kapitlet ønsker vi å belyse hvilke av innsatsfaktorene som har hatt størst utvikling på
jordbrukets totalkostnader, og da særlig på den ekstraordinære priskostnadsveksten som har
funnet sted i 2021 og i første halvår av 2022. For å kartlegge hvilke drivere som står bak
endringene i det totale kostnadsbildet, er det i tillegg til innsatsfaktorenes nominelle
endringsrate viktig å se på vektandelene til hver av innsatsfaktorene.

3.1 Vekter og deres betydning for totalindeksen
BPI består som nevnt av åtte underliggende innsatsfaktorer. Det lages først delindekser for
hver av de åtte innsatsfaktorene, før disse veies sammen med vekter for å lage en total
priskostnadsindeks for jordbruket. Som vektgrunnlag for å beregne en samlet
priskostnadsindeks, brukes verditall fra Totalkalkylen. En prosentvis endring for en
innsatsfaktor som utgjør en stor andel av kostnadene til bonden, og dermed har høy vekt, vil
slå kraftigere ut for totalkostnadene enn en lik prosentvis endring for en innsatsfaktor som
utgjør en lav andel av kostnadene, og som har lav vekt. Eksempelvis vil en prisendring på
kraftfôr ha større innvirkning på total BPI enn det en tilsvarende prisendring for såfrø og
planter vil ha. For å jevne ut særskilte tilfeller fra enkeltår, og for å unngå at ekstremverdier
påvirker indeksens vektgrunnlag, brukes et snitt fra en treårsperiode med endelige tall. Som
vektgrunnlag for BPI har vi valgt å bruke et snitt av verditallene for perioden 2019–2021; se
tabell 3.1.
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Tabell 3.1 Vektgrunnlag Bondens Prisindeks. Kilde:Totalkalkylen
Innsatsfaktorer
Kunstgjødsel og kalk
Kraftfôr
Såfrø og planter
Andre kostnader - tjenester
Andre kostnader - varer
Vedlikehold
Elektrisitet
Diesel
Totalt

Kostnader 2019–2021 i MNOK
1 902
8 456
1 251
3 516
2 339
2 447
1 146
1 879
22 936

Vekter
0,08
0,37
0,05
0,15
0,10
0,11
0,05
0,08
1

3.2 Fôr, energi og gjødsel driver opp totalindeksen
Som drøftet i de foregående kapitlene, har jordbruket opplevd en ekstraordinær
priskostnadsvekst siden utgangen av 2020. For å belyse hvilke innsatsfaktorer som har hatt
størst innvirkning på denne kraftige oppgangen i den totale BPI, har vi beregnet
innsatsfaktorenes realendringer. Realendring angir innsatsfaktorenes bidrag til totalindeksens
endringsrate, og beregnes ved å multiplisere innsatsfaktorenes prosentvise endring med
innsatsfaktorenes andel av totalindeksen for det tidspunktet vi ønsker å sammenligne med.
Eksempelvis dersom man ønsker å se på endringen i 1. kvartal 2020 i forhold til 1. kvartal
2015, tar man utgangspunkt i innsatsfaktorens andel av totalindeksen i 1. kvartal 2015.
Figur 3.1 angir innsatsfaktorenes realendringer for 2. kvartal 2022 sammenlignet med 4.
kvartal 2020. Som figuren viser, er jordbrukets priskostnadsvekst i denne perioden særlig
drevet opp av kraftig prisvekst for kunstgjødsel og diesel. I tillegg trekkes BPI også opp av et
høyt prisnivå på kraftfôr og elektrisitet. Prisene på kunstgjødsel har i denne perioden sett en
tredobling, mens dieselprisen har mer enn doblet seg. Kraftfôrprisen på sin side har til
sammenligning økt med kun 20 prosent, men har på grunn av sin høye vektandel på 37
prosent en sterk innvirkning totalindeksens endringsrate. Elektrisitetsprisen har også registrert
en kraftig prosentvis vekst på så mye som 85 prosent, men har noe lavere bidrag til totalen
grunnet sin lave vektandel.
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Figur 3.1 Innsatsfaktorenes realendringer. 2. kvartal 2022 / 4. kvartal 2020. Kilde:
AgriAnalyse
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Fellesnevneren for samtlige av disse fire innsatsfaktorene er at prisene er drevet ytterligere
opp av de samme underliggende momentene: energikrisen i Europa og krigen i Ukraina, i
tillegg til øvrige trender og etterslep av ulike koronatiltak i Vesten og fortsatte koronatiltak,
særlig i Kina. De høye elektrisitets- og dieselprisene er direkte påvirket av energikrisen i
Europa, som preges av en svært lav tilbudsside, som har blitt ytterligere forsterket av Ukrainakrigen. Prisoppgangen på gjødsel er også tett knyttet opp mot energiprisen da
produksjonsprosessen er svært energiintensiv. I tillegg drives gjødselprisene opp av redusert
råvaretilgang siden Russland sammen med Hviterussland er blant verdens største eksportører
av nitrogen, fosfat og kalium – de tre viktigste bestanddelene i gjødsel. Prisveksten på kraftfôr
henger hovedsakelig sammen med tilbudsunderskudd på verdensmarkedet på viktige råvarer
som korn, pellets, mais og soya. Den lave tilbudssiden kan blant annet tilskrives Ukrainakrigen, da Ukraina og Russland står for en stor del av den globale eksporten av disse
vareslagene.
Et annet interessant spørsmål er hvorfor BPI i denne perioden har økt såpass mye mer enn
den generelle inflasjonen, som også er på et svært høyt nivå. SSB trekker i sine rapporter frem
at stigende strøm – og drivstoffpriser forklarer mye av oppgangen i KPI. Disse momentene
påvirker også BPI, men i tillegg opplever jordbruket nå en ekstraordinær prisvekst på to andre
svært sentrale innsatsfaktorer. Kraftfôret som utgjør over 37 prosent av totalkostnadene har
økt med 20 prosent fra 4. kvartal 2020 til 2. kvartal 2022, mens prisen på gjødsel har mer enn
tredoblet seg i samme tidsperiode. Det er disse to tilleggseffektene, som primært kun treffer
jordbruket, som bidrar til at næringen nå opplever en større kostnadsvekst enn andre deler av
samfunnet. På den annen side kan den lave og stabile prisen som preget disse innsatsfaktorene
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fra 2015 til 2020, også forklare hvorfor jordbruket hadde en priskostnadsvekst som var under
den generelle inflasjonen i tidsperioden 2. kvartal 2015–4.kvartal 2017 og gjennom hele 2020.
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4 Prisenes innvirkning på driftsmarginene

Som drøftet i de foregående kapitlene, har jordbruket opplevd en kraftig priskostnadsvekst i
2021 og i første halvår av 2022. I dette kapitlet ønsker vi å belyse hvordan innsatsfaktorpriser
har påvirket jordbrukets totalkostnader og jordbrukets driftsmarginer. For å belyse dette har vi
tatt utgangspunkt i kostnadstall fra Totalkalkylen for perioden 2015–2022, hvor tall for
inneværende år er estimater.

4.1 Bondens totalkostnader
Figur 4.1 angir årlige kostnader knyttet til ikke-varige driftsmidler, som er de samme
innsatsfaktorene som dekkes av BPI. Figuren viser at totalkostnadene for ikke-varige
driftsmidler hadde en forholdsvis jevn vekst i perioden 2015–2020, før en kraftig
kostnadsvekst slår inn i 2021 og 2022. Mens kostnadene for perioden 2015–2020 i snitt hadde
en årlig vekstrate på 2,1 prosent, økte totalkostnadene i 2021 med hele 10 prosent. For 2022
anslås totalkostnadene for ikke-varige driftsmidler til 27,2 milliarder, noe som tilsvarer en
ytterligere økning på 12 prosent sammenlignet med året før.
Figur 4.1 Sum kostnader ikke-varige driftsmidler. 2015–2022. Kilde: Totalkalkylen
Millioner NOK
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Tabell 4.1 Kostnader per innsatsfaktor og endringsrater i MNOK. 2020–2022. Kilde:
Totalkalkylen

Kunstgjødsel og kalk
Kraftôr
Såfrø
Vedlikehold
Elektrisitet
Diesel m.m.
Andre kostnader varer
Andre kostnader tjenester

2020

2021

2022

1 932
8 387
1 259
2 471
833
1 654
2 326

1 894
8 708
1 337
2 626
1 395
2 118
2 607

3 261
9 790
1 283
2 699
1 267
2 458
2 789

3 396

3 707

3 688

Endring Endring 2022/2021
2021/2020
-37
1366
321
1082
78
-54
155
73
561
-128
463
340
282
182
310
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Ser man på de underliggende utgiftspostene, var det kostnadsvekst i 2021 for samtlige
innsatsfaktorer bortsett fra kunstgjødsel, som hadde en marginal nedgang. Videre viser tallene
at kostnadsveksten var særlig høy for elektrisitet og diesel, som til sammen økte med 1
milliard NOK. Samtidig viser volumtall fra Totalkalkylen at elektrisitetskvantumet målt i
mwh gikk marginalt ned fra 2020 til 2021, mens dieselvolumet målt i liter var uendret. Dette
indikerer at hele kostnadsveksten for disse to innsatsfaktorene er drevet opp av den kraftige
prisøkningen på energivarer som ble presentert i kapittel 2.
I motsetning til BPI som indikerer kostnadsvekst knyttet til kunstgjødsel i 2021, viser
Totalkalkylen som nevnt en marginal kostnadsnedgang. Dette skyldes at gjødselsesongen i
landbruket starter i andre halvår hvert år, og av den grunn er gjødselkostnadene for 2021 i
Totalkalkylen bygd opp av et veid snitt av 2. halvår 2020 og 1. halvår 2021. Prisene i 2.
halvår 2020 lå betydelig under prisene i både 1. halvår 2021 og – særlig – prisene i 2. halvår
2021. Dette forklarer hvorfor Totalkalkylen ikke har en kraftig kostnadsvekst knyttet til
gjødsel i 2021.
For 2022 anslår Totalkalkylens estimater en kraftig kostnadsvekst knyttet til kunstgjødsel
og kraftfôr på henholdsvis 1,4 og 1,1 milliarder NOK. I tillegg er det ventet at dieselkostnader
vil øke ytterligere fra et allerede høyt nivå. Også her viser volumtall fra Totalkalkylen
marginale eller ingen endringer i kvantumstørrelsene for disse innsatsfaktorene. Dette
indikerer at omtrent hele kostnadsveksten også i 2022 kan knyttes til kraftig vekst på prissiden
og ikke endrede volumer.

4.2 Bondens inntektsside
For å belyse kostnadenes innvirkning på driftsmarginene er vi nødt til å inkludere
inntektssiden, samt tilskuddene landbruket mottar. Figur 4.2 viser landbrukets totale inntekter,
mens den røde linjen i figur 4.3 angir landbrukets driftsmarginer før mottak av direkte
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tilskudd. Driftsmargin før mottak av tilskudd er alle bondens inntekter fratrukket kostnader
knyttet til ikke-varige driftsmidler og kapitalkostnader. Figur 4.3 viser at driftsmarginer før
tilskudd hadde en topp i 2016, etterfulgt av tre år med lav inntjening. Bunnpunktet kom i 2018
da inntektssiden var sterkt preget av tørken på sommeren 2018, der særlig inntekter for
planteproduksjon, herunder korn, var svært lav (se figur 4.2). Samtidig økte kostnadene
knyttet til ikke-varige driftsmidler med 5,6 prosent i samme periode. Dette skyldtes særlig
økte kostnader knyttet til kraftfôr da tørken førte til vekst i råvareimporten, som igjen presset
opp kraftfôrprisene. 2019 var også preget av lave driftsmarginer grunnet blant annet etterslep
av tørken fra året før.
Figur 4.2 Totale inntekter før tilskudd. 2015–2022. Kilde: Totalkalkylen
Millioner NOK
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Deretter fulgte to år med relativt høy driftsmargin drevet av en inntektsvekst på henholdsvis
6,1 og 7,3 prosent i 2020 og 2021; se figur 4.2. Veksten i driftsmarginen i 2021 ble derimot
dempet av en sterk kostnadsvekst, noe som forklarer den slake stigningen fra 2020 til 2021 i
figur 4.3.
For 2022 anslås det nå et klart fall i driftsmarginene på over 22 prosent sammenlignet med
året før. Dette til tross for at Totalkalkylen estimerer at inntektssiden vil komme opp i 41,3
milliarder NOK, noe som tilsvarer en årlig vekst på 6 prosent, eller 2,2 milliarder NOK.
Årsaken til nedgangen henger sammen med at kostnadssiden er ventet å øke mer relativt sett.
Dette gjelder særlig ikke-varige driftsmidler, hvor det anslås en kostnadsvekst på over 2,8
milliarder NOK. Dette viser at den ventede nedgangen i driftsmarginene for 2022 drives av en
kraftig prisvekst på kostnadssiden, mens tidligere år med lave driftsmarginer, deriblant 2018, i
større grad hang sammen med reduksjon på inntektssiden.
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Figur 4.3 Driftsmargin før tilskudd og vederlag til arbeid og kapital. 2015–2022. Kilde:
Totalkalkylen
Millioner NOK
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2015

2016

2017

2018

Driftsmargin før tilskudd

2019

2020

2021

2022

Vederlag til arbeid og kapital

4.3 Tilskuddenes rolle
Den gule linjen i figur 4.3 viser utviklingen i driftsmarginene når direkte tilskudd er inkludert.
I Totalkalkylen kalles dette for vederlag til arbeid og kapital, og er definert som totale
inntekter inkludert direkte tilskudd fratrukket kostnader knyttet til ikke-varige driftsmidler og
kapitalkostnader. Som det fremkommer i figuren, følger vederlag til arbeid og kapital samme
endringsmønster som driftsmarginene uten tilskudd i hele tidsperioden bortsett fra 2022.
Mens driftsmarginene uten tilskudd er ventet å falle 22 prosent i 2022, anslås det en vekst i
vederlag til arbeid og kapital på over 10 prosent. Denne forskjellen kan forklares med det
rekordstore jordbruksoppgjøret for 2022, og i prognosetallene til Totalkalkylen ligger det til
grunn en sum på 14,9 milliarder knyttet til direkte tilskudd. Sammenlignet med de direkte
tilskuddene for 2021 tilsvarer dette en klar økning på så mye som 24 prosent.
Jordbruksoppgjøret for 2022-2023 ble blant annet vedtatt for å kompensere for
kostnadsveksten som er drevet av den kraftige prisveksten på innsatsfaktorene, som vi har
drøftet i denne rapporten. I tillegg skal oppgjøret også bidra til å tette inntektsgapet mellom
jordbruket og andre yrkesgrupper. Blant annet viser figur 4.4 at vederlaget til arbeid og
kapital per årsverk har ligget betydelig under norsk gjennomsnittslønn over en lengre
tidsperiode.
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Figur 4.4 Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk i jordbruket, og gjennomsnittslønn i
Norge. 2015–2021. Kilde: Totalkalkylen, SSB
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Vedlegg- metodenotat BPI

Metodenotat –
Bondens Prisindeks – en priskostnadsindeks for
jordbruket

1. Bakgrunn og indeksens formål:
Norsk jordbruk har de seneste årene opplevd en sterk prisvekst på sentrale innsatsfaktorer
som brukes i produksjonen. Samtidig har koronapandemien og Ukraina-krigen også vist at brå
og kraftige prisendringer kan forekomme i løpet av et svært kort tidsrom. SSB produserer
flere prisindekser som fanger opp disse endringene, men det lages ikke noe korttidsstatistikk
som måler kostnadsutviklingen i jordbruket på en helhetlig måte. NIBIOs totalkalkyle på sin
side måler kostnadsutviklingen i jordbruket, men dette tallgrunnlaget oppdateres kun én gang
årlig, og skal primært brukes som grunnlag for jordbruksforhandlingene.
Andre land, derimot, måler prisutviklingen på jordbruksvarer og tilhørende innsatsfaktorer
på løpende basis. I Storbritannia utarbeides det en månedlig prisindeks for jordbruket, en
såkalt Agflation Index, mens Eurostat gir ut månedlige tall for priser på jordbruksvarer og
innsatsfaktorer gjennom sitt Price Dashboard.
Den siste tidens kostnadsutvikling har vist at det er et sterkt behov for en månedlig
prisstatistikk som gir et løpende og mer oppdatert bilde av kostnadsutviklingen innenfor
jordbrukssektoren. På bakgrunn av dette har AgriAnalyse utarbeidet en priskostnadsindeks for
jordbruket som utgis på månedlig basis: Bondens Prisindeks (BPI).
Målet med en slik priskostnadsindeks er å overvåke priser på innsatsfaktorer for norsk
jordbruk på jevnlig basis, og dermed gi et mest mulig oppdatert bilde av kostnadsutviklingen.
En slik indeks vil også kunne belyse hvilke innsatsfaktorer som har størst innvirkning på
jordbrukets totalkostnader. Indeksen vil òg kunne publiseres sammen med SSBs
konsumprisindeks (KPI) for å sammenstille jordbrukets kostnader med den generelle
priskostnadsveksten i samfunnet.
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2. Bruk av indeks for å måle kostnadsutviklingen
Bruk av indeks hjelper oss å tyde kostnadsutviklingen i tall over tid, samt sammenligne
variabler som måles på svært ulike måter. En indeks er i prinsippet bare en annen måte å vise
prosentvis endring på. I stedet for å regne prosentvis vekst, tar man heller utgangspunkt i et
punkt midt i en linje. Dette punktet kalles ofte for basisverdi eller basisår. Ofte brukes et
spesifikt år i en tidsserie, ofte omtalt som et referanseår. Denne verdien settes til 100 i
indeksen. Videre settes utviklingen i tallene opp mot denne basisverdien, og dermed får vi
frem egne indekstall gjort ved en enkel utregning. Dersom indekstallet er 120, betyr det at det
har vært en oppgang på 20 prosent siden basisåret. Dersom tallet er lavere enn 100, har det
vært en nedgang.
En indeks er også veldig nyttig når man for eksempel skal sammenligne to tidsserier som
har ulik måleenhet, eller når størrelsene man skal sammenligne befinner seg på veldig ulike
nivåer. Bonden har mange forskjeller kostnader som bruker ulike måleenheter. Diesel selges
etter literpris, mens gjødselkostnader måles i pris per kg. Strømpriser oppgis i kwh, mens
priser på regnskap eller veterinærbesøk oppgis per enhet. Videre er prisstørrelsene på de ulike
innsatsfaktorene også på helt forskjellige nivåer. Mens prisen per kilo kraftfôr er på et par
kroner, var stykkprisen per gårdsregnskap i 2021 nesten 18 000 kroner. For å kunne
sammenstille en kalkyle for bondens totalkostnader, og for å kunne sammenligne
prisutviklingen på de ulike innsatsfaktorene, er det derfor hensiktsmessig å bruke en indeks.

3. Indeksens oppbygging – generelt
Vi har valgt å sette søkelys på bøndenes operasjonelle driftskostnader, og av den grunn vil
kostnadsindeksen bestå av de åtte kostnadskategoriene som er skissert i tabell 1. Dette
samsvarer godt med både kostnadskategoriene som brukes i Totalkalkylen og med den
britiske Agflation Index. I likhet med den britiske varianten har vi også valgt å ikke inkludere
kapitalslit da dette er mål på kapitalforringelse og ikke en løpende driftskostnad. Det lages
først delindekser på hver av de åtte innsatsfaktorene, før disse veies sammen med vekter for å
lage en total priskostnadsindeks.
3.1 Priskilder
Vår priskostnadsindeks er utelukkende basert på eksterne pris- og statistikkilder. Disse er
hovedsakelig hentet fra statistikkprodusenter som eksempelvis SSB, Eurostat og
Verdensbanken. I tillegg har vi benyttet prisinformasjon fra Landbruksdirektoratet og
Totalkalkylen. I ett tilfelle har vi òg fått noe bistand med prisgrunnlag for en svært liten vare
fra det Norske Felleskjøpet. I de tilfellene hvor man ikke finner direkte priser på
innsatsfaktorer bruker man en proxy som en indikator på prisutviklingen. Eksempelvis kan en
proxy på kraftfôrprisen være råvarepriser på hvete, mais og soyamel, som er viktige
innsatsfaktorer i produksjonen av kraftfôr. Valg av priskilder og indikatorer er kvalitetssikret
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og gjort etter konsultasjon med relevante aktører som Felleskjøpet, Norgro og Yara, som har
svært god kjennskap til prisutviklingen på sine produkter.
Tabell 1. Innsatsfaktorer i Bondens prisindeks og tilhørende priskilder. Kilde: AgriAnalyse
Innsatsfaktor
Kilde
Kalk og kunstgjødsel
Verdensbanken
Kraftfôr
Verdensbanken, Landbruksdirektoratet og Eurostat
Såfrø og planter
Totalkalkylen og prisgrunnlag fra Felleskjøpet
Andre kostnader – tjenester
SSBs KPI - tjenester
Andre kostnader – varer
SSBs KPI - varer
Vedlikeholdskostnader
SSBs byggekostnadsindeks
Elektrisitet
SSBs KPI - elektrisitet
Diesel m.m.
SSB - salg av petroleumsprodukter og flytende
biodrivstoff

3.2 Vektgrunnlag
Som vektgrunnlag for å beregne en samlet priskostnadsindeks brukes verditall fra
Totalkalkylen. En prosentvis endring for en innsatsfaktor som utgjør en stor andel av
kostnadene til bonden, og dermed har høy vekt, vil slå kraftigere ut for totalkostnadene enn en
lik prosentvis endring for en innsatsfaktor som utgjør en lav andel av kostnadene, og som har
lav vekt. Eksempelvis vil en prisendring på kraftfôr ha en større innvirkning på totalindeksen
enn det en tilsvarende prisendring for såfrø og planter vil ha.
For å jevne ut særskilte tilfeller fra enkeltår, og for å unngå at ekstremverdier påvirker
indeksens vektgrunnlag, brukes et snitt fra en treårsperiode med endelige tall. Som
vektgrunnlag for vår kostnadsindeks. har vi valgt å bruke et snitt av verditallene for perioden
2019–2021; se tabell 2.
Tabell 2. Vektgrunnlag Bondens prisindeks. Kilde: Totalkalkylen
INNSATSFAKTORER

KOSTNADER 2019–2021 I
MNOK

VEKTER

1 902
8 456
1 251
3 516

0,08
0,37
0,05
0,15

2 339
2 447
1 146
1 879
22 936

0,1
0,11
0,05
0,08
1

KUNSTGJØDSEL OG KALK
KRAFTFÔR
SÅFRØ OG PLANTER
ANDRE KOSTNADER TJENESTER
ANDRE KOSTNADER - VARER
VEDLIKEHOLD
ELEKTRISITET
DIESEL
TOTALT

Samtidig er det viktig å påpeke at dersom vektene som brukes i indeksen holdes konstante for
lenge, vil den realøkonomiske strukturen over tid bevege seg bort fra strukturen som vektene
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representerer. Vi vil derfor oppdatere vektene hvert 5. år i tråd med anbefalingene til Eurostat,
statistikkbyrået til EU.

3.3 Referanseår
For å kunne sammenligne og tyde kostnadsutviklingen over tid brukes samme referanseår for
samtlige innsatsfaktorer. Vi har valgt å bruke 2015 som referanseår i vår kostnadsindeks da
dette er referanseåret som brukes i flere av SSBs prisstatistikker, som vi også hyppig bruker
som priskilde. For de innsatsfaktorene der priskilden hentes ut i faktiske priser eller der
indeksen er basert på et annet referanseår, omregnes disse til indeksverdi med referanseår
2015.

4. Innsatsfaktorene: valg av kilder og metodisk framgangsmåte
4.1 Diesel m.m.
Kostnadskategorien diesel m.m. dekker diesel samt andre petroleums- og brenselsprodukter
som bensin, fyringsolje og gass. I tillegg inneholder posten en svært liten og neglisjerbar
andel bioenergi. Da diesel utgjør om lag 80 prosent av kostnadene innenfor denne
kostnadskategorien, og siden alle petroleums- og brenselsprodukter er sterkt korrelerte og
styres av den internasjonale oljeprisen, har vi valgt å bruke dieselprisen som en indikator for
denne kostandskategorien. Jordbruket har avgiftsfri diesel, og for å måle den faktiske
prisutviklingen bonden står overfor ved kjøp av denne varen. er det viktig å ta høyde for dette.
Avgiftsleddet er mer eller mindre konstant, og dette fører til at den avgiftsfrie dieselen vil ha
større prosentvis vekst og fall ved henholdsvis prisoppgang og prisnedgang enn den
avgiftsbelagte dieselen.
Som kilde tar vi derfor utgangspunkt i SSBs statistikk Salg av petroleumsprodukter og
flytende biodrivstoff, som publiserer pris for avgiftspliktig diesel. Deretter trekker vi fra
veibruksavgiften hentet fra avgiftsoversikten til Skatteetaten.

4.2 Elektrisitet
Som man observerer, har vi valgt å skille ut elektrisitet fra diesel og andre energivarer, og
publisere dette som en egen delindeks. Årsaken bak dette er at elektrisitetsprisen har vært
svært volatil de siste årene; mens 2020 var preget av svært lave strømpriser, har prisene i
2021 vært rekordhøye. Dette har medført en intens offentlig debatt om innretningen av det
norske kraftsystemet, og en omfattende støtteordning har blitt implementert. Med dette som
bakteppe er det derfor nyttig å publisere en egen delindeks som måler denne utviklingen. Som
kilde har vi brukt SSBs konsumprisindeks, som publiserer en egen underindeks for elektrisitet
på månedlig basis. I denne prisen er blant annet strømstøtten hensyntatt. Jordbruks- og
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veksthusnæringene er de neste næringene som mottar strømstøtte, og ordningen er basert på
prinsippene i strømstønadsordningen for husholdningene. Ved å ta i bruk denne priskilden får
man derfor målt prisen bonden betaler etter at strømstøtten er mottatt. I tillegg inkluderer
denne prisen òg nettleie, som har blitt en betydelig andel av den totale strømregningen.
Det er viktig å trekke fram at dette er nasjonale priser, og med tanke på at strømprisen til
tider kan variere markant mellom de ulike strømregionene, vil indeksen vår i perioder underog overvurdere den faktiske prisutviklingen avhengig av hvor i landet man holder til.
4.3 Vedlikehold
Denne kostnadskategorien dekker ulike kostnadsposter som benyttes for å vedlikeholde
bygninger og annet produksjonsutstyr. Det er god grunn til å tro at disse ulike
kostnadspostene varierer i pris, men samtidig viser tall fra Totalkalkylen at
vedlikeholdskostnader knyttet til bygninger utgjør 80 prosent av jordbrukets totale
vedlikeholdskostnader. Vi har på bakgrunn av dette valgt å benytte SSBs
byggekostnadsindeks for boliger som en indikator for utviklingen i vedlikeholdskostnader. Da
vedlikehold er en form for tjeneste, kunne man alternativt målt denne prisutviklingen ved
hjelp av diverse lønnsstatistikk. På den annen side har materialkostnader økt betraktelig i
kjølvannet av koronapandemien. For å kunne måle den samlede prisutviklingen jordbruket
står overfor er det derfor viktig å fange opp denne prisendringen også. SSBs
byggekostnadsindeks dekker både arbeidskrafts- og materialkostnader, noe som også er en
viktig årsak til at vi velger å benytte den indeksen som en proxy for prisutviklingen.
4.4 Gjødsel og kalk
Da det er noen få og dominerende aktører innenfor gjødselproduksjon i Norge, eksisterer det
ingen offentlig tilgjengelig norsk prisstatistikk på gjødsel. På den annen side settes
styringsprisen på gjødsel av tilbud og etterspørsel på verdensmarkedet. Vi har på bakgrunn av
dette valgt å benytte den internasjonale gjødselprisen som publiseres av Verdensbanken, som
en indikator på gjødselprisen i Norge. Denne prisen utgis som en indeks, og er vektet på
bakgrunn av råvarer som kalium, fosfat og nitrogen.
4.5 Kraftfôr
Kraftfôr utgjør den største kostnadsposten av samtlige innsatsfaktorer og står for over en
tredjedel av jordbrukets totalkostnader. I likhet med gjødsel eksisterer det ingen offentlig
tilgjengelig norsk prisstatistikk for kraftfôr da det også i denne sektoren er få produsenter i
Norge. Samtidig kan man heller ikke ta i bruk internasjonale fôrpriser som indikator, da
nesten 60 prosent av råvarene som brukes i produksjonen av kraftfôret, er
hjemmemarkedsbaserte og følger prisutviklingen satt i jordbruksforhandlingene. I fraværet av
god direkte prisinformasjon på kraftfôr har vi derfor valgt å bruke priser på råvarer som er
sentrale innsatsfaktorer i produksjonen av kraftfôr. Vi forutsetter derfor at prisutviklingen for
én type kraftfôr er sterkt korrelert med prisutviklingen til dens tilhørende råvare. Eksempelvis
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forutsetter vi at dersom hveteprisen øker med 3 prosent, vil hvetebasert kraftfôr også øke med
om lag 3 prosent.
Som antydet ovenfor, er kraftfôret som forbrukes i jordbruket sammensatt av både norske
og importerte råvarer. Karbohydratråvarer utgjør den største andelen i
kraftfôrsammensetningen og består hovedsakelig av norskprodusert korn, men det er òg
innslag av importråvarer som mais og sukkerbiprodukter som melasse og roe-snitter.
Proteinråvarer kommer stort sett fra utenlandet og består av vareslag som soya/soyamel og
raps-pellets. Disse råvareprisene har ulik prisutvikling, hvor skillet mellom importdelen og
hjemmemarkedsdelen er særlig stort. Førstnevnte bestemmes av tilbud og etterspørsel på
verdensmarkedet, mens sistnevnte reguleres og settes av jordbruksforhandlingene. For å måle
en helthetlig og mest mulig korrekt prisutvikling på kraftfôr har vi derfor valgt å inkludere
flere råvarer i oppbyggingen av delindeksen for kraftfôr. Som vekter bruker vi kvantumstall
for råvareforbruk basert på snittet av perioden 2019–2021 hentet fra Landbruksdirektoratet.
Da det er svært krevende å innhente prisinformasjon på månedlig basis på samtlige råvarer
som benyttes i produksjonen av kraftfôr, har vi valgt å ta utgangspunkt i de råvarene som
utgjør den største andelen. De råvarene vi har brukt til å bygge opp delindeksen for kraftfôr
med, utgjorde i perioden 2019–2021 om lag 88 prosent av det totale råvareforbruket i
kraftfôrproduksjonen, og er angitt i tabell 3 nedenfor. Tabellen inneholder også vektandel og
priskilder for alle råvarene.
Tabell 3. Råvarer brukt i oppbygging av prisindeks for kraftfôr, med priskilde og vekter.
Kilde: Landbruksdirektoratet
Kategorinavn
Innhold
Volum
Andel
Kilde
Mais, maisgrits og
Mais
maisgluten
118 294
0,07
Verdensbanken
Sukker
Melasse og roe-snitter
160 695
0,09
Verdensbanken
Soyamel
Soyamel
159 979
0,09
Verdensbanken
Raps-pellets
Korn - import
Korn norskprodusert
Totalt

Raps-pellets
Bygg, havre, hvete, rug og
kli
Bygg, havre, hvete, rug og
kli

183 117

0,10

Eurostat

137 411

0,08

Eurostat

1 017 972

0,57

LDIR

1 777 467

1

4.5.1 Importbaserte råvarer
For mais og mais-relaterte produkter bruker vi verdensmarkedsprisen på mais fra
Verdensbanken som priskilde. For sukker-relaterte produkter som melasse og roe-snitter
bruker vi verdensmarkedsprisen på sukker fra Verdensbanken som priskilde. Prisene angis i
dollar per kilo og publiseres på månedlig basis.
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Også for soyamel benytter vi verdensmarkedsprisen på soyamel hentet fra Verdensbanken
som priskilde. Denne oppdateres også på månedlig basis og oppgis i dollar per megatonn. En
svakhet ved å bruke verdensmarkedsprisen på soyamel som kilde, er at denne ikke hensyntar
prisutjevningsmekanismen som gjelder for soyamel. Ved svært lav pris på soyamel (under
avtalt referansepris) legges det på en tollsats for å unngå at soyamel utkonkurrerer
norskbaserte kraftfôrråvarer. Dette betyr at vår modell vil overestimere prisreduksjonen noe
på soyamel ved stor prisnedgang (verdensmarkedspris under referansepris). Modellen vil
derimot være robust når verdensmarkedsprisen er lik eller over referanseprisen.
Prisinformasjon på raps-pellets henter vi fra Eurostat, hvor vi tar i bruk prisen som gjelder i
EU-/Mosel-området, da vi forutsetter at mesteparten av handelen vår er med EU-land. Samme
priskilde benyttes også for å måle prisutviklingen på importbasert korn. Her baserer vi oss på
hveteprisen da denne er styrende for de øvrige kornsortene. I likhet med raps-pellets tar vi i
bruk prisen som gjelder i EU/Rouen. Begge prisene oppgis i dollar per tonn.
4.5.2 Norskbaserte råvarer
Selv om importbaserte råvarer utgjør en betydelig andel av kraftfôrinnholdet, er det fremdeles
norskproduserte råvarer som er dominerende, med en andel på 57 prosent i perioden 2019–
2021. De norskproduserte råvarene består stort sett av korn som hvete, bygg og havre, med
noe innslag av rug og kli. Som en forenkling bruker vi den norske hveteprisen som en proxy
for alle norskproduserte råvarer. Dette fordi utviklingen i hveteprisen også er styrende for de
øvrige kornsortene, og fordi dette er den eneste kornprisen som er offentlig tilgjengelig.
Prisen på norsk hvete er den ukentlige noteringsprisen fra markedsregulator Felleskjøpet
Agri, justert for håndteringskostnader, prisnedskrivingstilskudd og matkorntilskudd. Prisen
hentes fra Landbruksdirektoratet.
4.6 Såfrø og planter
Kostnadskategorien såfrø og planter består som navnet tilsier, av en frø-del og en plantedel,
hvor sistnevnte er en sekkepost som dekker alle mulige typer planter og planteartikler. Det er
svært krevende å finne en god prisindikator på planter og planteartikler da råvareinnholdet er
sterkt varierende, og siden det er svært få markedsaktører i Norge. Som en grov forenkling
har vi derfor valgt kun å fokusere på frø-priser, og lagt til grunn at prisutviklingen på frø
gjenspeiler prisutviklingen på hele kostnadskategorien. Verditall fra Totalkalkylen viser at
forbruket av såfrø i norsk jordbruk stort sett består av såkorn, engfrø og importert
grønnsaksfrø. Delindeksen for såfrø og planter er derfor bygd opp på basis av disse tre
vareslagene, hvor vi bruker verditall fra Totalkalkylen som vektgrunnlag. Tabell 4 nedenfor
angir vektandeler og priskilde for disse tre vareslagene.
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Tabell 4. Vareslag brukt i oppbygging av prisindeks for såfrø og planter, med priskilde og
vekter. Kilde: Totalkalkylen
Kostnader i
Vareslag
tusen NOK
Vektandel
Priskilde
Grunnpris fra
Såkorn
405 637
0,60 Felleskjøpet
Importert
Enhetspris fra
grønnsaksfrø
118 022
0,175 Totalkalkylen
Enhetspris fra
Engfrø
151 754
0,225 Totalkalkylen
Totalt
675 413
1

4.6.1 Såkorn
Prisen for såkorn fastsettes normalt én gang i året. Grunnprisen settes i august og knyttes
sammen med en terminstige som går til mai. Prisstigningen fra august til mai er om lag kr
0,70 – nesten lineær. Hovedmengden av såkornet er norskprodusert og følger prisutviklingen
satt i jordbruksforhandlingene. For å regne ut prisutviklingen på såkorn har vi fått data for
grunnprisen på bygg for perioden 2014–2021 fra Felleskjøpet. Priser for øvrige måneder
regner vi ut ved å ta i bruk en lineær vekstformell. For å regne ut prisutviklingen for perioden
august 2022–mai 2023 tar vi utgangspunkt i endringen på grunnpris som er foreslått i Prop.
120 S for jordbruksoppgjøret. Denne fremgangsmåten kan også brukes for å regne ut
fremtidige perioder.
4.6.2 Engfrø
Prisene for engfrø fastsettes årlig og er uforandret gjennom året. Engfrøprisene følger
kalenderåret. Dette innebærer at prisene er faste for hver måned gjennom en årgang. På
bakgrunn av dette tar vi i bruk årlige enhetspriser fra Totalkalkylen.
4.6.3 Importert grønnsaksfrø
Prisene for importert grønnsaksfrø fastsettes også årlig, men i motsetning til engfrø følger
ikke prisutviklingen kalenderåret da prisen fastsettes i juli hvert år. Det er derfor svært
vanskelig å finne helt nøyaktig prisinformasjon på dette vareslaget. Samtidig er prisen
forholdsvis fast gjennom året. Som en grov forenkling velger vi derfor å ta i bruk årlige
enhetspriser fra Totalkalkylen, og legger til grunn at denne er fast for hver måned gjennom en
årgang.
4.6.4 Svakheter ved metoden
Da det er svært vanskelig å finne gode månedlige prisindikatorer på såfrø og planter, har vi
vært tvunget til å foreta noen grove forenklinger for å kunne være i stand til å lage en
delindeks for denne kostnadskategorien. Samtidig er det viktig å påpeke at såfrø og planter er
blant de kostnadskategoriene med lavest vektandel. Prisene er også ganske stabile
sammenlignet med øvrige kostnadskategorier, da prisene fastsettes én gang årlig. Dette
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innebærer at delindeksen for såfrø og planter ikke vil ha like stor innvirkning på totalindeksen
sammenlignet med andre kostnadskategorier.
Alternativt kunne vi valgt å utelate denne kostnadskategorien fra totalindeksen. Ved å
utelate denne kostnadsindeksen hadde derimot andre mer volatile delindekser fått større vekt.
Dette betyr at vi ved stor prisvekst hadde overvurdert kostnadsveksten til jordbruket, og
motsatt ved stor prisreduksjon overdrevet kostnadsnedgangen. Vi mener derfor at det er
korrekt å inkludere denne kostnadskategorien til tross for noen metodiske svakheter.
4.7 Andre kostnader
Kategorien «Andre kostnader» er en sekkepost for flere ulike utgifter som blant annet frakt,
emballasje, forsikringer, gårdsregnskap og veterinærbesøk. Det er med andre ord en ganske
stor bredde i utgiftstypene, og det er god grunn til å tro at de ulike kostnadstypene har hatt
svært ulik prisutvikling. Tjenestepriser f.eks. påvirkes sterkt av lønnsutviklingen, og i Norge
har vi hatt et særskilt høyt lønnsnivå de senere årene sammenlignet med andre land.
Varekonsumet på sin side har i tillegg til norske varer et betydelig innslag av import. For å
måle prisutviklingen innenfor kostnadskategorien «Andre kostnader» mest mulig korrekt har
vi derfor valgt å skille ut en varedel og en tjenestedel.
Som priskilde for å måle prisutviklingen i varedelen har vi valgt å bruke SSBs
konsumprisindeks (KPI) for varer, mens prisutviklingen på tjenestedelen måles av SSBs KPI
for tjenester. For begge kostnadskategoriene har vi valgt å bruke varianten KPI-JAE, som er
KPI justert for avgiftsendringer, og der energivarer er utelatt. Dette er gjort for å unngå at
prisen på energivarer, som har vært svært fluktuerende de senere årene, skal påvirke tallene
og dermed gir et misvisende bilde av prisutviklingen på «Andre kostnader».
5. IT-verktøy og publisering
Samtlige beregninger, både av totalindeksen og de ulike delindeksene er utført i Excel. Excel
brukes også som database for å lagre og oppdatere alle datasettene. Som visualiserings- og
publiseringsverktøy brukes Power BI ved å laste inn den Excel-baserte databasefilen.
Bondens Prisindeks vil publiseres på nettsidene til AgriAnalyse på månedlig basis.
Publiseringstidspunkt settes til den 20. i hver måned, om lag 20 dager etter tellingsmåneden.
Publiseringen vil bestå av en interaktiv visualisering med figur og tabell produsert i Power BI,
samt en kortfattet og oppsummerende tekst om hovedtrekkene.

6. Avgrensning mot Totalkalkylen
Det er viktig å påpeke at Bondens Prisindeks vil ha en annen funksjon enn Totalkalkylen,
samt at det trolig vil kunne forekomme avvik mellom tallene. Totalkalkylen bygger på
faktiske regnskapstall, og de endelige tallene er tilbakeskuende. Totalkalkylen har også den
funksjonen at tallgrunnlaget herfra skal brukes i utarbeidelsen av jordbruksoppgjøret.
Totalkalkylen har derfor en mye større og mer omfattende detaljeringsgrad enn BPI.
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Bondens prisindeks vil derimot basere seg på diverse korttidsstatistikk, og dens funksjon er å
fungere som en løpende indikator som kan gi et mest mulig oppdatert og aktuelt bilde av
priskostnadsutviklingen for jordbruket. På mange måter kan Totalkalkylen anses som et
produkt som angir endelige tall, mens en kostnadsprisindeks kun angir anslag. Da det brukes
ulike kilder i tallmaterialet, vil det ofte kunne forekomme avvik i tallene mellom disse to
analyseverktøyene. Det viktigste er derimot at tallene viser samme hovedbilde. Samtidig kan
dette også bidra til å bedre estimatene til Budsjettnemnda, og med nær forestående
samlokalisering er det naturlig å tenke seg noen årlige faglige utvekslinger.
En annen viktig forskjell er at Totalkalkylen måler årlig utvikling, mens BPI tar for seg
månedlig utvikling. Ikke minst vil indeksen kun dekke prissiden og ikke kostnadsendringer
knyttet til volum. Videre vil BPI kun dekke ikke-varige produksjonsmidler, slik at
prisutvikling knyttet til kapitalvarer ikke er med. BPI tar heller ikke for seg pris- og
volumendringer på inntektssiden.
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