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Hei, 
Inntektsutvalget ber om innspill og sender derfor mine betraktninger: 
 
For å måle inntekt fra landbruket og sammenligne med andre grupper må en være sikre på at det er 
riktige tall som brukes. Per i dag er det vel svært få i som kan kjenne seg igjen i tallene. En måling på 
vederlag til arbeid og egenkapital er etter mitt skjønn et dårlig parameter. Tilsynelatende kan noen 
ganger se ut som et greit vederlag. Problemet er at inntektene fra landbruket i dag dekker ikke stort 
mer enn finansiering og vederlag for investeringer i bygninger og maskiner. Det er da ikke igjen 
penger til "lønn" som er parameter en må benytte om en virkelig skal sammenligne med andre 
grupper. Utfordringen er at det er investert store beløp for å skaffe seg ei inntekt og dette kommer 
etter min mening ikke frem i dagens utregning. 
Det må sikres at alle utgifter som jordleie, kvoteleie m.v samt vederlag til egenkapital er trukket fra før 
en måler inntekt som skal sammenlignes med andre grupper. Først da vil landbruket være i posisjon til 
å kunne komme opp på et anstendig snitt. 
Bruken av referansebruk bør tones ned om ikke kuttes ut og gir ikke i dag et bilde jeg kjenner meg 
igjen i. Det bør måles og utvikles tall på hver enkelt produksjon for å sørge for at det blir mest riktige 
tall.  
En har for alle produksjoner gode dekningsbidragskalkyler og fratrukket en "standard" 
investeringskostnad og faste kostnader i den enkelte produksjon vil det gi et veldig godt bilde av mulig 
inntekt. Så er det ulike forutsetninger som avgjør om den enkelte lander over eller under beregnet 
mulig inntekt. Det er etter mitt syn langt enklere enn å måle et snitt av utvalgte referansebruk som etter 
mitt syn ikke gir gode tall. Kanskje bør en vurdere å sammenstille regnskapstall fra utvalgte bruk opp i 
mot nye beregninger som en slags kontroll på hvordan situasjonen er. 
Avslutningsvis må det nevnes at når inntekta fra landbruket skal heves må det foreligge gode nok 
markedsbalanserende tiltak om det skal komme bonden til gode og ikke forsvinne i omsetningsavgift. 
Dette må en ha i tankene selv om det ikke er utvalgets oppgave sånn sett. 
 
Mvh 
Anders Braa, 
Egg- og kornbonde. 
v 
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