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Høring NOU 2022: 14 Inntektsmåling i landbruket 
 
TYR er en avls- og interesseorganisasjon for de som driver spesialisert storfekjøttproduksjon (ammeku) 
basert på norske gras- og beiteressurser. TYR har omkring 2000 medlemmer, 10 raselag og 14 lokallag. 
TYR avler på storfe med høyt grovfôropptak og god fôrutnyttelse. I Norge er det ca 6 000 bruk med 
ammeku. 
 
Inntekstjamnstilling er et selvstendig mål 
TYR mener det er helt nødvendig å etablere bedre metodikk for å måle inntektsnivået i jordbruket, og 
ønsker med dette å gi innspill til det videre arbeidet med å få på plass en slik metodikk. TYR har hatt 
dette på høring i organisasjonen. 
Det overordnede målet må være en metodikk som måler de reelle inntekter og kostnader som 
påvirker lønnsomheten for den aktive produsent, og som kan anvendes til å innrette 
landbrukspolitikken slik at økonomisk jamnstilling kan oppnås, både sammenlignet med andre grupper 
og internt i landbruket. 
 
Rettferdig inntekt for bonden er ikke bare et virkemiddel. Inntektsmuligheter på linje med 
samfunnet ellers må være et selvstendig mål i norsk landbrukspolitikk. 
 
 
Modifisert totalkalkyle 
Tyr mener at følgende kostnadsposter ikke lenger må regnes som intern omsetning i Totalkalkylen 
men føres som reelle kostnader for jordbruket. 

1. Jordleie. Jord leies inn av aktive produsenter. Utleier er derimot ikke aktiv produsent så langt 

gjelder det aktiva som er utleid.  

2. Innleid arbeidskraft. Totalkalkylens formål må være å estimere kostnader og inntekter for den 

aktive produsent aggregert opp for hele sektoren. Innleid arbeidskraft i form av f.eks 

avløsertjenester er ikke innleie fra en annen aktiv produsent, og må følgelig føres som en netto 

kostnad for sektoren. 

3. Tyr stiller også spørsmål ved om maskintjenester skal regnes som intern omsetning for 

sektoren. En stadig økende andel av maskintjenestene ytes av profesjonelle entreprenører 

som ikke gjør dette i egenskap av å være aktive produsenter selv.  
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Overordnet mener Tyr at Totalkalkylen som sektorregnskap mest mulig må være et aggregert resultat 
av den aktive produsents reelle inntekter og kostnader knyttet til jordbruksvirksomheten. 
 
 
Hybridmodell – bruk av skattedata vs driftsregnskap 
En revisjon av måten inntektene måles på i landbruket må i større grad enn i dag synliggjøre reelle 
inntekter og kostnader om en slik omlegging skal ha en hensikt. Tyr vil derfor advare mot å benytte 
skattedata som datakilde. Skattedata er uegnet av følgende grunner: 

1) Skatteregnskapets formål er å muliggjøre en korrekt beregning av skatt, pensjon og sosiale 

ytelser, og er per definisjon ikke utformet for å gi en mest mulig reell framstilling av 

driftsøkonomiske forhold. 

2) Skatteregnskapet gir ikke en driftsøkonomisk korrekt verdi på aktiva, som f.eks buskap og 

maskiner, og skattemessige avskrivninger samsvarer ikke med det reelle kapitalslitet.  

3) Produsenten kan velge lavere avskrivninger enn det som er driftsøkonomisk mer reelt, for å 

utnytte jordbruksfradrag og opptjening av rettigheter. 

Tyr mener det er interessant at utvalget har vært i stand til å hente ut en så stor mengde skattedata. 
Dette demonstrerer at regnskap for et stort antall virksomheter kan hentes ut og brukes i 
inntekstmåling. Men dette må være reelle driftsregnskap. Tyr foreslår derfor: 

1) Det utredes om et større antall bruk kan gis insentiv til å ta i bruk driftsregnskap etter en 

standardisert felles kontoplan. Når det først skal føres skatteregnskap er det relativt liten 

kostnad knyttet til å utarbeide komplett driftsregnskap. En mulig modell er at alle bruk som får 

laget driftsregnskap og stiller dette til disposisjon for Driftsgranskingene får godtgjort 

bunnfradraget i produksjonstilskuddet. En positiv bieffekt er at langt flere produsenter får et 

bedre grunnlag for å vurdere økonomien i egen drift. 

2) Fram til en modell som beskrevet i 1) kan innføres, økes antall bruk som inngår i 

Driftsgranskingene. 

 
Effektivitetskrav for inntektsoppnåelse 
Tyr er enig i at full oppnåelse av inntektsmulighetene må forutsette rasjonell, fornuftig drift og god 
økonomisk styring fra produsentens side. Men effektivitetskravet slik det foreligger i dag og som det er 
drøftet i utvalgets rapport er etter vårt syn problematisk av følgende årsaker: 

1) Tilpasning i drifta som medfører redusert effektivitet og med det redusert økonomisk resultat 

kan samlet sett være rasjonelt for den enkelte produsent, fordi annen økonomisk aktivitet gir 

bedre avkastning og derfor må prioriteres for å oppnå et tilstrekkelig økonomisk utkomme. En 

slik tilpasning utløses av at det i utgangspunktet er for dårlig lønnsomhet i jordbruket. Det er 

derfor sterkt urimelig å bruke dette som et forelegg for at noen produsenter ikke opptrer 

økonomisk rasjonelt og dermed ikke oppnår tilstrekkelig inntekt fra gardsdrifta. 

2) Det er ikke gitt at økt effektivisering gir bedre måloppnåelse i landbrukspolitikken. Innsats for 

bedre dyrevelferd gjennom økt tidsbruk eller pleie av kulturlandskap i form av drift av 

marginale landbruksarealer vil gi redusert effektivitet og med det redusert økonomisk utbytte. 

3) Om det opprettholdes et effektiviseringskrav med samme prosentsats over år gir det en 

kontinuerlig effektivitetsvekst som ikke gjør det mulig å opprettholde f.eks antall bruk over tid, 

eller størrelsen på hvert bruk, med mindre samlet volum som kan omsettes i markedet økes i 
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samme takt. Om markedet ikke øker i samme takt blir resultatet overproduksjon, færre bruk, 

økte bruksstørrelser, redusert arealutnyttelse. 

4) Effektiviseringskravet står i motsetning til noen biologiske barrierer. I noen produksjoner har 

en så langt klart å oppnå en effektivisering gjennom høyere ytelse, økt tilvekst, økte kull mm. 

Men dette vil ikke kunne øke kontinuerlig over tid, og det vil kunne ha noen dyrevelferdsetiske 

konsekvenser. For ammekuproduksjonen er det i utgangspunktet vanskelig å hente ut 

betydelige effektiviseringsgevinster gjennom økt biologisk effektivitet. Kua får kun en kalv om 

året, tilvekst basert på gras- og beite kan ikke økes med flere prosent i året over tid, og 

genetisk framgang tar tid på grunn av lange generasjonsintervall. 

Et effektiviseringskrav som premiss for inntekstoppnåelse krever derfor følgende: 

• Ved oppnåelse av effektivitetskravet må det også medføre en inntektsoppnåelse på linje med 

andre alternative inntektskilder (sammenlignbare grupper). 

• Et effektivitetskrav kan ikke stå i motstrid til andre landbrukspolitiske målsettinger som 

bonden skal oppfylle, eller presse bonden til å gå på akkord med miljø og dyrevelferd. 

 
Avkastningskrav til egenkapitalen 
Slik dagens «Totalkalkyle for jordbruket» og den foreslåtte Modifiserte totalkalkylen foreligger, er de 
ikke egnet for å sammenligne inntektsnivået i jordbruket med «andre grupper i samfunnet». TYR 
mener at det det må være en splittelse av vederlag til arbeid og egenkapital for at inntektsutviklingen 
skal kunne sammenlignes med andre grupper. Det må imidlertid jobbes videre med eventuell modell, 
og det må være tilstrekkelig inntekt til å dekke investert kapital og lønn for eget og leid arbeid.  
 
 
Timeforbruk i jordbruket 
Å drive produksjon med levende dyr krever kontinuerlig beredskap i store deler av året, med noe 
variasjon mellom produksjoner. Utvalgets mindretall mener dette ikke blir kompensert med dagens 
beregning av timeforbruk. TYR støttermindretallet i forslaget om at årsverk må sammenlignes med 
skift- og turnusarbeidere.  
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