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Forord 

Dette er andre gang Landbrukets Utredningskontor gjennomfører en større undersøkelse om 

rekruttering og likestilling innenfor landbruksnæringa. Personer med første odelsrett til 

gårdsbruk er blitt stilt en rekke spørsmål omkring overtakelse av gårdsbruket. I 1996 deltok i 

underkant av 300 odelsbam i undersøkelsen, denne gangen har vi utvidet utvalget til 1000 

personer med første odelsrett. Målsettingen er å skaffe mer kunnskap om de drivkrefter som 

ligger bak rekruttering til landbruksnæringen. 

I august 2002 ble første delpublikasjon i dette prosjektet, notatet "Ei framtid som bonde?" 

utgitt. Notatet presenterte foreløpige resultater fra spørreundersøkelsen, med hovedvekt på 

spørsmål omkring overtakelse og odel. I hovedrapporten er vi også opptatt av å se på 

bakenforliggende årsaker til rekrutteringssituasjonen. 

Prosjektet "Likestilling og rekruttering til landbruket" finansieres av forskningsmidler over 

jordbruksavtalen. Vi takker våre oppdragsgivere for et interessant oppdrag. 

Oslo, mai 2002 

Bjørn Strøm 
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1 Innledning 

Rekrutteringssituasjonen i landbruket har vært gjenstand for oppmerksomhet fra mange hold 

de senere tiår. Næringas organisasjoner, myndigheter og forskningsinstitusjoner har tatt opp 

spørsmål rundt rekruttering, odelslov og den stadige nedgangen i antall gårdsbruk. I Norge 

blir langt de fleste gårdsbruk tatt over på odel, ikke mer enn 20 prosent av gårdene omsettes 

utenfor familien (Jervell 2002). Dette gjør det viktig å undersøke rekrutteringssituasjonen i 

næringa jevnlig. De odelsberettigedes vurdering av om de selv ønsker å gå inn i næringa, vil 

ha betydning for utviklingen innenfor landbruket og næringas framtid. 

Nedgangen i antall gårdsbruk har vært relativ jevn de siste årene, med en nedgang på omkring 

2 900 bruk årlig. Antallet gårdsbruk i 2000/2001 anslås av SSB til å være 65 200, hvorav 

20 800 hadde mindre enn 0,5 årsverk. Svært mange av disse gårdsbrukene blir lagt ned på 

grunn av at den neste generasjonen ikke vil ta over drifta. Fortsetter denne nedgangen i 

samme størrelsesorden fram til 2007, vil Alstadheim-utvalgets mest negative prognoser for 

utviklingen innenfor jordbruket faktisk overgås (NOU 1991 :2C). 

1.1 Likestilling og rekruttering 
Fra 1974 ble odelsloven endret, slik at kvinner og menn fikk lik rett til åta over gårdsbruket 

på odel. Loven hadde tilbakevirkende kraft slik at den gjelder for odelsbam født fra 1. januar 

1965. Likevel har vi ikke, etter nærmere 30 år, oppnådd likestilling på dette området. Menn 

overtar langt flere gårdsbruk enn kvinner, selv om det har vært en stigning i andel kvinner 

som overtar. Fortsatt er det slik at mange av de kvinnene som tar over gårdsbruk er enker, noe 

som får kvinneandelen opp i overtakelses-statistikken uten at det nødvendigvis betyr at en 

større andel odelsjenter benytter seg av odelsretten. En undersøkelse fra 1999 blant ny

rekrutterte bønder viste at selv om 30 prosent av de som tar over gårdsbruk er kvinner, så er 

det bare 18,5 prosent kvinner som tar over på odel (Tviberg og Haanes 1999). Det var 

ytterligere færre kvinner som har hovedansvaret for gårdsdrifta, dette var bare tilfelle ved 10 

prosent av gårdene. I lys av dette er det svært viktig å inkludere spørsmål om kjønn i en 

undersøkelse om rekruttering til landbruksnæringa. 

1.2 Rekrutteringsundersøkelsen fra 1996 
Dette prosjektet er en videreføring av rekrutteringsundersøkelsen som Landbrukets 

Utredningskontor gjennomførte i 1996 (Eldby 1996, 1997). 283 odelsberettigede over 15 år 

ble intervjuet per telefon. Hovedresultatene fra den gang viste at 78 prosent av guttene, og 51 

prosent av jentene var sikre på, eller trodde at de kom til åta over gården. På grunn av 

utvalgets støtTelse og sammensetning var det imidlertid vanskelig å gå i dybden i analysen av 

noen spørsmål. Eksempelvis kunne man ha ønsket seg et utvalg med halvt om halvt med 
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gutter og jenter, i stedet var to tredjedeler av utvalget gutter. Likeledes kunne man ha ønsket 

seg at utvalget var større, slik at det ble mulig å gå ned på lavere geografisk nivå i analysen. 

1.3 Problemstillinger 
I dette prosjektet vil vi følge opp resultatene fra 1996. Et viktig spørsmål er om det har vært 

endringer i andelen odelsbam som er sikre på, eller tror at de kommer til å ta over gården. 

Likeledes vil de årsaker som odelsbama oppgir til dette bli undersøkt, og vi sammenligner 

resultatene med tallene fra 1996 der dette er mulig. Problemstillingene i dette prosjektet er 

som følger: 

1. Hvordan er rekrutteringssituasjonen til landbruksyrket? Kan vi se noen endringer siden 

forrige undersøkelse? 

Forrige undersøkelse viste at rekrutteringssituasjonen til landbruksyrket var bra, i og med at 

nesten syv av ti odelsbam var positive til åta over gården. Mye har imidlertid skjedd i tiden 

fra 1996 til 2002 innenfor landbruket. En stor andel av gårdene er blitt lagt ned, anslagsvis 

15 -18 000 gårdsbruk. Hvis man antar at det er de mest robuste gårdene med odelsbam som 

er interessert i overtakelse som er tilbake, kan vi faktisk få resultater som viser en økning i 

andelen som er positiv til å ta over gården. 

I denne undersøkelsen vil vi søke å svare på spørsmålene om landbrukets rekrutterings

situasjon, gjennom å intervjue et representativt utvalg personer med første odelsrett til 

gårdsbruk. Samtidig vil vi se om det har vært endringer i rekrutteringssituasjonen siden 

forrige undersøkelse. 

2. Hvilke årsaker er det til at vi har forskjeller mellom kvinner og menn med hensyn til 

overtakelse av ode/seiendom? 

Statistikken viser at langt flere menn enn kvinner er gårdbrukere. Undersøkelsen i 1996 viste 

at det var stor forskjell mellom odelsgutter og odelsjenter når det gjelder det åta over gården 

på odel. Mens nesten åtte av ti gutter var positive til å ta over gården, var det bare fem av ti 

jenter som sa det samme. Undersøkelsen viste videre at gutter og jenter oppga ulike årsaker til 

åta over gården eller la være. Langt flere gutter ennjenter la vekt på at interesse for 

bondeyrket ville være viktigste årsak til å velge å bli gårdbruker. Det å holde gården i 

familien, og bosetting var viktigere for jentene. 

Vi ønsker i denne rapporten å få et bredere grunnlag for å kunne avdekke eventuelle 

forskjeller mellom kjønnene. Det vil bli lagt stor vekt på å samle et utvalg som er 

representativt med hensyn til kjønn. Dernest vil vi gå videre med å undersøke 

forskjeller mellom odelsgutter og odelsjenter når det gjelder valget om å bli bonde. Hvilke 

årsaksmekanismer kan avdekkes, og hvordan har utviklingen vært siden 1996? 

LU-rapport 4 - 2003 



Odelsbarnas valg - Ei framtid som bonde? Side 3 

3. Hva kan forklare eventuelle geografiske forskjeller? 

Landbruket i Norge er svært forskjellig regionene i mellom. Dette skyldes en rekke årsaker, 

som naturgitte forutsetninger, tradisjoner, kanaliseringspolitikk og generelle ressurser. Fra 

politisk hold er det et ønske om bosetting over hele landet, noe som landbruket og andre 

bygdenæringer er det viktigste middelet for å oppnå. 

Å avdekke og forklare eventuelle geografiske forskjeller i rekrutteringssituasjonen til 

landbruket er et viktig punkt i denne undersøkelsen. 

4. A avdekke og drøfte drivkrefter som virker stimulerende eller begrensende på den 

utviklingen vi ser mht overtakelse av ode/seiendom. 

En undersøkelse blant første odelsberettigede vil kunne gi et innblikk i de faktorene som har 

betydning når valget om overtakelse av gårdsbruk blir gjort. Ut i fra dette vil vi forsøke å gi 

en beskrivelse av utviklingen når det gjelder rekruttering til landbruket, og peke på 

begrensende og stimulerende faktorer. 

1.4 Metode 
Utvalget til undersøkelsen framkom ved at det i totalt 4 undersøkelser i landbruksnæringen i 

perioden november 2001 til mars 2002, hver med et representativt utvalg på 1000 

gårdbrukere, ble spurt etter navn og telefonnummer til den som hadde best odel til gården. 

Vedkommende skulle være over 15 år. Totalt ble det på denne måten skaffet til veie 1781 

navn på odelsberettigede, og dette dannet grunnlaget for bruttoutvalget for undersøkelsen, 

som var på 157 4 respondenter. Av disse ble 1000 personer telefonintervjuet i perioden 10. -

27. juni 2002. Intervjuene ble gjennomført av Opinion A/S. 

Enhver utvalgsundersøkelse har feilmarginer. Jo større utvalget er, dess mindre vil 

feilmarginene være. I denne undersøkelsen vil en svarfordeling på 90 prosent ja og 10 prosent 

nei gi en feilmargin på+/- 1,9 prosent, hvis vi har et konfidensnivå på 95 prosent. Dette betyr 

at vi kan være 95 prosent sikker på at den reelle ja-prosenten hvis alle adelsbarn ble intervjuet 

ligger mellom 88, 1 prosent og 91,9 prosent. 

1.5 Noen karakteristika ved utvalget 

1.5.1 Alder og kjønn 
Ved innsamling av utvalget ble det bedt om navn og telefonnummer til første 

odelsberettigede, såfremt denne personen var over 15 år. I vårt utvalg er derfor 15 år den 

laveste alderen, og 58 år den høgeste. Dog er kun 39 av respondentene over 40 år, noe som 

utgjør 4 prosent av utvalget. 
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Gjennomsnittsalderen i undersøkelsen ligger på 26 år, og under er materialet delt inn i 
aldersgrupper: 

Tabell i. 

15-19 år 
20-24 år 
25-29 år 
30 år eller eldre 
Total 

Aldersgrupper 2002 

PROSENT 
23 
25 
22 
30 

ANTALL 
226 
248 
223 
303 

N=lOOO 

I utvalget er det en ganske jevn kjønnsfordeling i forhold til utvalget i 1996. Det er 55 prosent 

av respondentene som er menn, og 45 prosent som er kvinner. De tilsvarende tallene fra 1996 

var 66 prosent menn, og 33 prosent kvinner. Med tanke på at noen i utvalget er født før 1. 

januar 1965 (tidspunkt for lik odelsrett for kvinner og menn), så ser fordelingen ut til å være 

representativ for kjønnsfordelingen mellom alle odelsberettigede. 

1.5.2 Gårdens beliggenhet 
I undersøkelsen fra 1996 var Østlandsområdet noe overrepresentert. Tabellen under viser at 

utvalget i 2002 er rimelig representativt med hensyn til region. 

Tabell 2. Regional inndeling av gårdsbruk 

Østlandet 
Sør- og Vestlandet 
Trøndelag 
Nord-Norge 

Jordbrukstellinga 1999 
41 
36 
14 
9 

Utvalget 2002 
43 
35 
14 
8 

I denne undersøkelsen vil vi operere med to nesten like inndelinger i regioner. Dette vil i 

hvert tilfelle bli avgjort av det som er mest hensiktsmessig i forhold til hva som skal beskrives 

eller forklares. 

Regioninndeling 1 
Sentrale Østlandet + Sørlandet 

Hedmark, Oppland, Buskerud 

Vestlandet 

Trøndelag og Nord-Norge (de fem nordligste fylkene) 

1 SSB (2000): Statistisk årbok 2000 
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Regioninndeling 2 
Oslo og Akershus 

Øvrige Østland 

Sørlandet 

Vestlandet 

Trøndelag 

Nord-Norge 

1.6 Rapportens oppbygging 

Side 5 

På neste side vises en modell over den beslutningsprosessen som odelsbama er i når de skal 

gjøre valget om å ta over gården på odel eller ikke. Denne modellen ble utarbeidet i 

forbindelse med undersøkelsen i 1996, og har vist seg nyttig i å strukturere resultatene. I 

midten står beslutningstakeren, og på hver side vises de faktorene som tenkes å påvirke 

denne. Vi har en hypotese om at de valgene som de odelsberettigede gjør med hensyn til 

overtakelse, har sammenheng med de økonomiske og sosiale forholdene rundt gården og 

oppveksten. Først skal vi imidle1iid ta for oss hovedresultatene om overtakelse. Dette er tema 

for kapittel 2. Her vil vi også analysere de årsaker som odelsbam oppgir for sitt valg, og setter 

dette i sammenheng med resultatene fra 1996. 

Figur 1. Modell over beslutningsprosessen 

Økonomiske faktorer 

Egenskaper ved 
gården 

Rammevilkår for 
landbruket 

Lokalsamfunn ets 
rammevilkår 

Beslutningstaker 

Ikke-økonomiske faktorer 

Egne interesser 
og holdninger 

Andres interesse 
og holdninger 

Foreldre og andre 
rollefigurer 

Egen erfaring 
fra gårdsarbeid 

Søsken som 
utfordrer odels
retten 
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Økonomiske faktorer 
På den venstre siden i modellen vises økonomiske faktorer som kan tenkes å påvirke 

adelsbarna i forhold til å ta over gården eller ikke. For det første har vi egenskaper ved 

gården, som omfatter gårdens økonomiske potensiale. Vi antar at en større gård som har en 

større økonomisk potensiale målt ved hjelp av variabler som størrelse, foretatte investeringer 

og muligheter for heltidsbruk vil være mer populært å overta enn en mindre gård med liten 

økonomisk betydning. Dette er tema for kapittel tre. 

Rammevilkår for landbruket og den oppfatning adelsbarna har av disse, er tema for kapittel 

fire. Vår hypotese er at den oppfatningen som adelsbarn har av bondeyrket og framtida for 

landbruket, vil være med å påvirke beslutningsprosessen. Jo mer positiv adelsbarnet er til 

bondeyrket og bondeyrkets status, jo større er sjansen for at hun eller han velger å bli bonde 

selv. 

Gården ligger på et sted, og steder er forskjellig. Vi antar at et egenskaper ved lokalsamfunnet 

som arbeidsmarkedet og oppvekstvilkår for barn vil ha betydning for om adelsbarna vil ta 

over gården. Jo bedre egenskaper lokalsamfunnet har, jo større ser vi for oss at sjansen er for 

at adelsbarnet tar over gården. Dette blir analysert i kapittel fem. 

Sosiale faktorer 
På høyre side av modellen i figur 1 vises ikke-økonomiske eller sosiale faktorer. Deltakelse i 

gårdsarbeidet i oppveksten og erfaring fra gårdsarbeid er en faktor vi antar vil påvirke 

adelsbarna til å ta over gården. Dette vil bli diskutert videre i kapittel seks. 

I kapittel 7 diskuteres spørsmålet om påvirkning fra foreldre og søsken i beslutnings

prosessen. Konkurranse fra søsken som er intererssert i å ta over gården, og foreldre som 

pådrivere og rollemodeller tas opp her. 

Odelsbarnets oppfatning av det sosiale miljøet på stedet der gården ligger, er en faktor vi tror 

vil ha betydning for valget om å bosette seg her. Vi antar at det vil være større sjanse for åta 

over gården dersom det sosiale miljøet oppfattes som tilfredsstillende. Likeledes antar vi at 

det landbruksfaglige miljøet på stedet er av betydning. Dette tar vi opp i kapittel åtte. 

Andre tema som tas opp i rapporten 
I kapittel ni tar vi for oss noen spørsmål som har med odelsloven og odelsretten å gjøre. 

Odelsbarn er i en særstilling, og hvorvidt dette oppfattes som en fordel eller ulempe er et 

interessant spørsmål. 

Avslutningsvis vil vi summere opp hovedfunnene fra undersøkelsen, og peke på andre tema 

som bør undersøkes for å kunne komme nærmere en forståelse av likestilling og rekruttering i 

landbruket. 
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2 Overtakelse 
Beslutningen om å ta over gården på odel er et valg som har betydning for mange aspekter av 

livet til et ungt menneske. I tillegg til at en overtakelse gir både muligheter og begrensninger 

når det gjelder drifta på bakgrunn av gårdens og utøverens ressurser, vil gårdens beliggenhet 

legge føringer for bostedet til utøveren. 

Det gir lite mening å sammenligne valget om å bli bonde eller ikke med andre yrkesvalg. For 

det første er muligheten til å bli bonde for en stor del begrenset til de som har odel til en gård, 

i og med at svært få gårder omsettes utenfor familien (Jervell 2000). På grunn av dette ligger 

det også svært ofte en forventning fra familie, slekt og kanskje også bygda om å føre 

slektsgården videre. For det andre er det ikke like lett å bytte yrke hvis man etter noen år 

finner ut at bondeyrket ikke var det riktige. Ved å ta over et gårdsbruk har man tatt på seg 

forpliktelser så vel ovenfor familien som økonomisk. 

Alt dette gjør at beslutningen om å ta over gårdsbruket krever nøye overveielse for mange, 

mens noen har vært sikre på at de skal bli bonde allerede fra barndommen. I kapittel 1 

skisserte vi en modell for beslutningsprosessen. 

Hovedspørsmålet i denne undersøkelsen er om det har vært en endring i andelen odelsbarn 

som ønsker å ta over gården. Fra forrige undersøkelse hadde vi følgende tall: 69 prosent av de 

spurte var positive til å ta over gården, 25 prosent var negative og 6 prosent var usikre. I dette 

kapitlet skal vi følge opp dette temaet, samt å se om det har vært en endring i de årsaker som 

odelsbam oppgir for å ta over gården eller ikke. 

2.1 Ta over gården eller ikke 
Odelsbama ble stilt spørsmålet "Tror du at du kommer til åta over gården?", med 

svaralternativer som vises i tabellen under: 

Tabell 3. Odelsbarnas tanker omkring overtakelse i 1996 og 2002 (prosent) 

p=,000 TROR DU AT DU KOMMER TILÅ TA OVER GÅRDEN? 1996 
Ja, jeg har allerede bestemt meg 38 
Ja, jeg tror det 31 
Nei, jeg tror ikke det 18 
Nei, jeg har allerede bestemt meg for ikke å ove11a 7 
Ikke sikker 6 
Antall N=283 

2002 
27 
24 
19 
15 
15 

N=lOOO 

Som tabellen over viser, så har det vært en utvikling mot at færre er positiv til å ta over, flere 

er negative, og flere er usikre med hensyn til framtidig overtakelse. Mens det i 1996 var 3 8 

prosent av odelsbarna som hadde bestemt seg for å overta, var denne andelen i 2002 gått ned 

til 27 prosent. Dette er faktisk en reduksjon på 11 prosent. Likeledes ser vi en nedgang på 7 
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prosent blant de som tror de kommer til åta over fra 1996 til 2002. Sammenstiller vi disse 

tallene, så ser vi at det har vært en nedgang i odelsbam som er positiv til overtakelse på 18 

prosentpoeng, fra 69 prosent til 51 prosent i løpet av 6 år. 

Det er ingen endringer i andelen som ikke tror at de kommer til åta over. Dette gjelder 

omkring to tideler av respondentene. Det har imidlertid vært en økning på 8 prosent i gruppa 

som har bestemt seg for ikke å overta, fra 7 til 15 prosent. Likeledes har det vært en økning i 

gruppa usikre fra 6 til 15 prosent. 

Videre behandling av spørsmålet om overtakelse i analysene 

For å kunne behandle dataene videre i analysen, vil vi i det følgende slå sammen gruppene 

'Ja, jeg har allerede bestemt meg' og 'Ja, jeg tror det' til en gruppe som er positive til å ta 

over gården (Ja). Likeledes har vi slått sammen de to gruppene 'Nei, jeg tror ikke det' og 

'Nei, jeg har allerede bestemt meg for ikke å overta' til en gruppe som er negative til åta over 

gården (Nei). De som ikke er sikre, beholdes i en gruppe for seg. 

Tabellen nedenfor viser resultatet etter sammenslåing av svarkategoriene: 

Tabell 4. Tror du at du kommer til å ta over gården? 

p=,001 
Ja 
Nei 
Ikke sikker 
Total 

1996 2002 
69 51 
25 34 
6 15 

N=283 N= 1000 

2 .1.1 Forskjeller mellom odelsgutter og odelsjenter 
Odelsbam født i 1965 og senere har like rettigheter til åta over gården uansett kjønn, men 

likevel viser statistikken at langt færre kvinner velger å benytte seg av odelsretten sin enn 

menn. Det er en uttalt målsetting fra myndighetenes side å legge til rette for reell og ikke bare 

juridisk likestilling innenfor landbruket. Det blir da viktig å søke kunnskap om hvorvidt 

odelsjenter framover i større grad vil ta over gården enn tilfellet har vært til nå. 

1996-undersøkelsen viste at det var stor forskjell mellom odelsgutter og odelsjenter når det 

gjelder spørsmålet om overtakelse. 78 prosent av guttene, og 51 prosent av jentene er sikker 

på, eller tror de kommer til åta over gården. 42 prosent av jentene mot 16 prosent av guttene 

tror at de ikke kommer til å ta over eller har bestemt seg for ikke å ta over. Menn er dessuten 

sikrere i sin sak på om de kommer til å ta over - 4 7 prosent av guttene mot 21 prosent av 

jentene har allerede bestemt seg for å ta over. 

Det kan se ut som om vi i 2002 ser de samme skillene mellom odelsgutter og odelsjenter. 61 

prosent av guttene, og 40 prosent av jentene er sikre på, eller tror de kommer til å ta over 
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gården. 44 prosent av jentene mot 26 prosent av guttene tror at de ikke kommer til åta over 

eller har bestemt seg for ikke å ta over. Menn er fortsatt sikrere i sin sak på om de kommer til 

åta over- 35 prosent mot 18 prosent av jentene har allerede bestemt seg for åta over. 

Tabell 5. Forskjell i antakelse om overtakelse mellom kvinner og menn, 1996 og 2002 

1996 2002 
Kvinner Menn Kvinner Menn 

Ja 51 78 40 61 
Nei 42 16 44 26 

Ikke sikker 8 6 16 13 
Total 100 100 100 100 

2.1.2 Aldersgrupper 
Odelsbama i denne undersøkelsen varierer i alder fra 15 til 58 år, med en gjennomsnittsalder 

på 26 år. Mange vil altså være på ulikt sted i livsløpet. Omkring en fjerdedel av de 

odelsberettigede går fulltid på skole, mens vel halvparten jobber utenfor gården på fulltid. 

Dette vil nok påvirke de valg som tas om overtakelse. 

Tabell 6. Overtakelse etter alder i 2002 (prosent) 

p= ,010 JA NEI IKKE SIKKER TOTAL 
15-19 år 44 34 22 N=226 
20-24 år 53 31 16 N=248 
25-29 år 53 33 14 N=223 
30 år eller eldre 52 38 9 N=303 
Total 51 34 15 N= lOOO 

Tabellen over viser at aldersgruppen 15-19 er mest usikker på om de vil ta over gården eller 

ikke, mens andelen usikre synker jo eldre odelsbamet blir. Dette er for så vidt som forventet, i 

og med at tidspunktet for overtakelse sannsynligvis er nærmere jo eldre respondenten er. Det 

som kanskje er litt pussig, er at en like stor andel av 15-19 åringene som respondenter i 20 

årene tror at de ikke kommer til åta over gården. Vi må opp i aldersgruppen over 30 år for å 

finne en forskjell her. 

2.1.3 Regionale forskjeller 
I forrige rekrutteringsundersøkelse var det resultater som tydet på at det var forskjeller 

landsdelene i mellom, imidlertid var ikke utvalget stort nok til at man kunne gå i detalj inn på 

geografiske skillelinjer. En viktig del av denne undersøkelsen blir derfor å se nærmere på 

geografiske forhold. Her skal vi nøye oss med å ta opp rekrutteringssituasjonen i de ulike 

landsdelene. 
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Tabell 7. Regionale forskjeller med hensyn til overtakelse i 2002 (prosent) 

p=,000 JA NEI IKKE SIKKER TOTAL 
Oslo og Akershus 51 36 13 100 
Øvrige Østland 62 25 13 100 
Sørlandet 60 18 23 100 
Vestlandet 43 40 17 100 
Trøndelag 48 37 15 100 
Nord-Norge 39 48 13 100 
Total 51 34 15 100 

N=509 N=340 N=l51 N=lOOO 

Tabellen over viser at det er signifikante forskjeller mellom regionene når det gjelder 

odelsbamas vurdering omkring mulig overtakelse. Lavest andel som er positive til 

overtakelse finner vi i Nord-Norge. Her er det under 40 prosent som tror eller vet at de 

kommer til å ta over. Vestlandet ligger også lavt, med 43 prosent som er positive til 

overtakelse. Trøndelag og Oslo og Akershus ligger på gjennomsnittet, med henholdsvis 48 og 

51 prosent. Det ser ut som om muligheten til rekruttering ligger bedre an på Sørlandet og 

Østlandet utenom Oslo og Akershus. Her er seks av ti odelsbam positive til å ta over gården. 

Gårdene i Nord-Norge kan i følge våre tall :fa en meget lav rekruttering fra første 

odelsberettigede. Nesten halvparten av utvalget fra Nord-Norge sier at de tror- eller har 

bestemt seg for - at de ikke kommer til å ta over gården etter foreldrene sine. Bare 13 prosent 

har ikke gjort seg opp ei mening i den ene eller andre retningen. Også på Vestlandet er det 

mange som er negative til overtakelse, fire av ti tror eller vet at de ikke kommer til å ta over 

gården. 

I hele landet er det 15 prosent av de odelsberettigede som er så usikre på spørsmålet om 

overtakelse at de ikke kan antyde om de er positive eller negative til å ta over gården. 

Størst andel usikre finner vi på Sørlandet. 23 prosent av de odelsberettigede her har ikke 

bestemt seg om de er positive eller negative til overtakelse. Hvis alle faller ut på den positive 

siden, kan Sørlandet oppleve meget høg rekrutteringsgrad med hele 83 prosent overtakelse av 

den som har best odel. 

2.1.4 Produksjonsretninger 
Her er det tatt med alle produksjoner, ikke bare hovedproduksjonen. Tallene lar seg ikke 

summere opp til 100 prosent, siden de fleste gårdene har flere produksjoner. 

Tabellen under viser at komproduksjonsbruk og melkebruk skiller seg signifikant fra 

gjennomsnittet når det gjelder rekrutteringssituasjonen. Det er 64 prosent av odelsbama som 

kommer fra komproduksjonsbruk som tror eller vet at de vil ta over gården. 

Melkeprodusenter og kjøttprodusenter ligger ganske likt, det kommer nok av at det er en stor 

grad av overlapping mellom de to gruppene (mange av melkeprodusentene har også 

kjøttproduksjon). Her ser nesten halvparten positivt på overtakelse. Gruppen egg og 

fjøtfekjøtt har flest usikre, og her er det også færrest som er positiv til overtakelse. Dette er 
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imidlertid en liten gruppe (40 respondenter), og tallene er ikke signifikante. Det er derfor ikke 

mulig å trekke noen konklusjoner med hensyn til rekrutteringssituasjonen i fjørfenæringa ut 

fra dette materialet. 

Tabell 8. Produksjonsretninger i 2002 (prosent) 

JA NEI IKKE SIKKER TOTAL 

Melk* 47 39 14 N=579 

Kjøtt 49 36 16 N=621 

Egg, fjørfekjøtt 40 33 28 N=40 

Grønnsaker, poteter, frukt og bær 49 40 11 N=116 

Korn* 64 23 13 N=298 

Annet 54 31 16 N=246 

2.1.5 Partners eventuelle deltakelse i gårdsarbeidet 
Resultatet fra undersøkelsen i 1996 viste at det var en stor forskjell mellom kvinner og menn 

når det gjelder hvordan man forholder seg til en partners eventuelle arbeidsinnsats ved 

overtakelse av gården. Mens 65 prosent av odelsguttene sa at de ville overta gården selv om 

partneren ikke ville delta i gårdsarbeidet, så var det bare 30 prosent av jentene som mente det 

samme. 

For kvinner har det ikke vært noen signifikant endring i de seks årene siden forrige 

undersøkelse. For menn er det imidlertid interessant å registrere en klar endring på dette feltet, 

se tabellen under. Det var 49 prosent som sa at det ikke hadde noen betydning for valget om å 

ta over gården om partneren ville delta i arbeidet eller ikke. Dette er en nedgang på 16 

prosentpoeng, og viser at odelsgutter i større grad nå tar partneren med i vurderingen om en 

eventuell overtakelse. 

Tabell 9. 

p=,000 
Ja 
Nei 
Vet ikke 
Total 

Ville du overta gården selv om din partner gjør det klart at hun/han ikke vil 
delta i gårdsarbeidet? Odelsgutter 1996 og 2002 

1996 2002 
65 49 
24 33 
11 18 

N=l79 N=546 

2.1.6 Tidspunkt for generasjonsskifte 
Stamseth og Vangsgraven Stubberud (2000) har undersøkt en rekke forhold rundt 

generasjonsskifte på NILF sine referansebruk . Alderen på ny bruker ved generasjonsskiftet 

var gjennomsnittlig 31,5 år. Av årsaker som ble oppgitt for generasjonsskiftet var at forrige 

eier pensjonerer seg (27 prosent) og at tiden var inne for ny eier til å overta (22 prosent), 

sykdom (17 prosent) og skattemessige forhold (12 prosent). 
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I denne undersøkelsen har vi en hypotese om at tidspunkt for overtakelse vil ha betydning for 

de formeninger odelsbama har gjort seg omkring overtakelse. Vi antar at andelen usikre vil 

være større jo flere år det er igjen til det er realistisk med generasjonsskifte på gården. 

Resultatene av spørsmålet her viser at det er få som ikke har en formening om når 

generasjonsskifte vil skje. Nesten halvparten oppgir at det ikke er realistisk åta over gården 

før om 10 år eller mer. En fjerdedel antar at det er mellom 5 og 9 år til generasjonsskifte, 

mens en femtedel tror at det er under 5 år til. 

Tabell JO. Tidspunkt for generasjonsskifte i 2002 (prosent) 

TIDSPUNKT FOR GENERASJONSSKIFTE 
I løpet av de neste 2 årene 
Om 2-4 år 
Om 5-9 år 
Om 10 år eller mer 
Det er umulig å si, ikke sikker 
Totalt 

PROSENT 
8 

12 
26 
45 
9 

N=lOOO 

I det følgende slår vi sammen gruppen 'i løpet av de neste 2 år' og 'om 2- 4 år'. Likeledes 

holder vi gruppen som ikke har noen formening om dette utenfor. Ser vi spørsmålet om 

generasjonsskifte i sammenheng med spørsmålet om overtakelse, får vi følgende 

sammenhenger: 

Tabell i i. 

p= ,000 
Mindre enn 5 år 
5-9 år 
10 år eller mer 
Total 

Ja eller nei til overtakelse sett i forhold til tidspunkt for generasjonsskifte i 
2002 (prosent) 

JA NEI IKKE SIKKER TOTAL 
71 21 8 N=l96 
59 27 13 N=263 
40 41 19 N=451 
51 34 15 N= lOOO 

Det kan se ut som om rekrutteringssituasjonen blant første odelsberettigede er god på kort sikt 

-hele 71 prosent av utvalget i gruppen som forventer generasjonsskifte i løpet av de fem 

neste årene er positive til overtakelse. Av disse har 5 5 prosent bestemt seg, mens ytterligere 

16 prosent tror at de kommer til åta over gården. Kanskje er det mer overraskende at så 

mange som 41 prosent er negative til åta over gård hvor generasjonsskiftet ligger 10 år eller 

mer fram i tid. Her er det 16 prosent som allerede har bestemt seg for ikke å ta over, mens 25 

prosent ikke tror at de kommer til å ta over. 
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2.2 Oppsummering - rekrutteringssituasjonen 
En foreløpig oppsummering av resultater på spørsmålet om overtakelse, viser disse 

sammenhengene: 

Side 15 

Det er færre odelsbarn som vil ta over gården i 2002 enn i 1996. Mens 69 prosent av 

odelsbama var positiv til åta over gården i 1996, var andelen sunket til 51prosenti2002. 

Nedgangen på 18 prosentpoeng må kunne betegnes som stor, og gir grunn til ettertanke og 

nye spørsmål. Hva er årsaken til at færre odelsbam vil ta over gården? 

Odelsgutter er i større grad positive til overtakelse enn odelsjenter. Den forskjellen som ble 

registrert mellom odelsgutter og odelsjenters holdning til åta over gården i 1996, er i fullt 

monn også tilstede i denne undersøkelsen. Dette må kunne betegnes nedslående, sett på 

bakgrunn av de ressursene som er satt inn i næringa for å forbedre kjønnsbalansen. Guttene 

er dessuten sikrere i sin sak enn jenter. En tredjedel av guttene har allerede bestemt seg for å 

ta over, mot en av femjenter. 

Det er store regionale forslqeller når det gjelder rekrutteringssituasjonen. Mens Sørlandet og 

Østlandsområdet utenom Oslo/ Akershus kan se fram til at 60-62 prosent av odelsbama er 

positiv til overtakelse, er tallene langt mer nedslående for Vestlandet og Nord-Norge hvor 

henholdsvis 43 og 39 prosent av odelsbama sier seg positiv til overtakelse. En slik utvikling 

vil ha stor betydning for landbruket i disse landsdelene. 

Melkeproduksjon og kornproduksjon sldller seg.fra andre produksjoner. Odelsbam fra 

korngårder er i større grad positive til å ta over gården, hele 64 prosent sier ja til overtakelse. 

Odelsbam fra gårder med melkeproduksjon er litt mindre positive til åta over gården enn 

gjennomsnittet, 47 prosent av disse sa ja til overtakelse. For de andre produksjonene får vi 

ikke signifikante resultater. 

Aldersgruppa 15-19 skiller seg ut. Færre sier ja til å ta over enn i andre aldersgrupper, flere er 

ikke sikre. Bare 44 prosent i denne aldersgruppa sier ja til overtakelse, mens hele 22 prosent 

er usikre. 

Mange adelsbarn tenker over en eventuell partners deltakelse i gårdsarbeidet før de tar over 

gården. Flere odelsjenter enn odelsgutter sier at de ikke vil ta over gården dersom en 

eventuell partner ikke vil delta i gårdsarbeidet. Bare 30 prosent av odelsjentene sier at 

partneren ikke har betydning for valget om overtakelse. Her har det ikke vært noen endring 

siden forrige undersøkelse. Det som imidlertid er nytt, er at flere odelsgutter enn tidligere 

oppgir at partneren er viktig når de skal velge å overta gården eller ikke. Mens 65 prosent 

ville velge på åta over tross av at partner ikke ville delta i gårdsarbeidet i 1996, var det 

samme resultatet 49 prosent i 2002. 
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I problemstilling 1 (kapittel 1.3), så vi for oss et resultat hvor andelen odelsbam som vil ta 

over gården ville øke fra 1996 til 2002. Dette skyldes det store antallet gårdsbruk som har gått 

ut av næ1inga i løpet av de 6 årene mellom undersøkelsene. Vår antakelse om at det er robuste 

gårdsbruk hvor rekrutteringssituasjonen er positiv som er tilbake etter nedgangen, ble ikke 

støttet. Vi vil nå søke svar på hvorfor dette ikke er tilfelle, og i det neste delkapitlet skal vi 

analysere odelsbamas årsaker til en eventuell overtakelse. 

2.3 Årsaker til åta over gården eller ikke 
Det kan være mange årsaker til det valget de odelsberettigede tar med hensyn til overtakelse 

eller ikke. I denne undersøkelsen hvor hensikten er å kunne si noe generelt om odelsbam ut 

fra et utvalg respondenter, er vi nødt til å forholde oss til faste svaralternativer. De odelsbarna 

som var positive, henholdsvis negative, til å ta over gården, ble bedt om å oppgi den viktigste 

og nest viktigste årsaken til sitt valg. Svaralternativene er stort sett beholdt uendret fra 1996-

undersøkelsen, noe som letter analysen. De som var usikre på svaret blir holdt utenfor her. 

2.3.1 De som er positive til åta over gården - viktigste årsak 

Tabell 12. Viktigste årsak til å ta over gården i 1996 og 2002 (prosent) 

Jeg liker gårdsarbeid 
For å kunne bo på eiendommen 
For å hindre at gården går ut av familien 
Gården er veldrevet og har god økonomi 
Min ektefelle/samboer ønsker det 
Mine foreldre/besteforeldre ønsker det 
Andre årsaker 
Ikke sikker 
Total 

RESULTATER 1996 
33 
16 
16 
4 
1 
6 

20 
2 

N=l95 

RESULTATER 2002 
40 
23 
24 
3 
2 
2 
5 
0 

N=509 

Resultatene fra 1996 må tolkes med forsiktighet på grunn av at utvalget var lite, og 

svaralternativene mange. Vi kan være litt mer sikre når det gjelder resultatene fra 2002. Her 

ser vi at fire av ti oppgir det at de liker gårdsarbeid som viktigste begrunnelse for å ville ta 

over gården. En fjerdedel vil ta over for å hindre at gården går ut av familien, og like mange 

oppgir bosetting som viktigste motivasjonsfaktor. De andre svaralternativene får lav 

oppslutning. Resultatene fra 1996 viser litt av det samme bildet, bortsett fra at vi her har en 

stor andel som oppgir samlekategorien andre årsaker til å ville ta over gården. 

For å gjøre materialet mer håndterbart, vil vi i det følgende gruppere svarene i fire 

hovedkategorier. Det vil si at de tre viktigste årsakene beholdes, mens alt annet legges i 

samlekategorien andre årsaker/vet ikke. En slik inndeling gjør at vi kan se om det er 

signifikante forskjeller mellom de årsaker odelsgutter og odelsjenter oppgir. 
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Tabell 13. Kvinner og menns viktigste grunn til åta over gården i 1996 (prosent) 

p=,021 MENN KVINNER TOTAL 
Liker gårdsarbeid 38 20 33 
Bosetting 13 26 16 
Holde gården i familien 16 26 19 
Andre årsaker 34 29 33 
Total N=l44 N=51 N= l95 

Tabell 14. Kvinner og menns viktigste grunn til åta over gården i 2002 (prosent) 

p=,038 MENN KVINNER TOTAL 
Liker gårdsarbeid 44 32 40 
Bosetting 23 25 23 
Holde gården i familien 21 30 24 
Andre årsaker 12 13 12 
Total N=330 N=l79 N=509 

De to tabellene over gir en oversikt over de viktigste årsakene menn og kvinner oppgir til å ta 

over gården i henholdsvis 1996 og 2002. Det har vært en utvikling mot at de tre viktigste 

årsakene i 1996, er blir oppgitt som viktigst av enda flere i 2002. Det vil altså si at 

samle gruppen 'Andre årsaker' har gått ned fra 3 3 prosent i 1996, til 12 prosent i 2002. 

Det ser ut som om det har vært en utvikling mot at kvinner og menn i større grad oppgir de 

samme årsaker. Differansen mellom kvinner og menn som oppgir at de liker gårdsarbeid som 

viktigste årsak, har gått ned fra 18 prosent i 1996, til 12 prosent i 2002. En stor del av dette 

skyldes at en større andel av jentene oppgir 'liker gårdsarbeid' enn tidligere, men også at en 

mindre andel av guttene oppgir dette som viktigste årsak. Likeledes ser vi at det i 2002 er 

omtrent like mange gutter som jenter som oppgir at motivet er bosetting, en oppgang på 10 

prosentpoeng for guttenes del siden 1996. For det tredje hovedmotivet, 'å holde gården i 

familien', har det ikke vært noen endringer kjønnene i mellom. Fortsatt er det omkring 10 

prosent flere kvinner enn menn som oppgir dette motivet som viktigst. 

2.3.2 Nest viktigste årsak til å ville ta over gården 

Tabell 15. Nest viktigste årsak til å ville ta over gården 

Jeg liker gårdsarbeid 
For å bo på eiendommen 
For å hindre at gården går ut av familien 
Gården er veldrevet og bar god økonomi 
Min ektefelle/samboer ønsker det 
Mine foreldre/besteforeldre ønsker det 
Andre årsaker 
Ikke sikker 

1996 
18 
23 
10 
6 
1 
9 

22 
12 

2002 
17 
23 
28 
5 
2 
5 
10 
10 
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De årsakene som flest oppgir som nest viktigst, er å hindre at gården går ut av familien, 

bosetting og at de liker gårdsarbeid. Det ser ut til å ha vært en utvikling mot at flere legger 

vekt på å beholde gården i familien i 2002 enn i 1996. Vi legger merke til at mange har 

oppgitt andre årsaker/ikke sikker. 

2.3.3 De som er negative til åta over gården 
Tabellen på neste side viser de mange ulike årsaker som oppgis for ikke å ta over gården. Den 

viktigste er manglende interesse for gårdsarbeid, eller et yrkesvalg som ikke lar seg 

kombinere med overtakelse. 35 prosent i 1996, mot 28 prosent i 2002 oppga dette som 

viktigste årsak, altså en nedgang på 7 prosent. Svært få ser på manglende kompetanse som 

viktigste hinder for overtakelse. Det er også få som oppgir at det vil være vanskelig å 

kombinere gårdsdrift med familie og barn som viktigste motiv for ikke å ta over gården. 

Tabell 16. Viktigste årsak til ikke å ta over gården i 1996 og 2002 (prosent) 

Ikke interessert i gårdsarbeid 
Ønsker å bo et annet sted 
Yrkesvalg lar seg ikke kombinere med overtakelse 
Har ikke nok kompetanse 
Vanskelig å kombinere gårdsarbeid med familie og barn 
Vil koste for mye å drive i forhold til inntektene 
Min ektefelle/samboer ønsker det ikke 
Skal ta over samboers odelsgård 
Søsken har mer lyst til åta over I foreldre ønsker 
at en annen tar over 
Andre årsaker 
Ikke sikker 
Totalt 

RESULTATER 
1996 
32 
4 
3 
1 
3 
17 
4 

12 

20 
3 

N=69 

RESULTATER 
2002 

19 
10 
10 
1 
2 

28 

3 
7 

14 
6 

N=491 

Den enkeltkategorien som har hatt størst utvikling fra 1996 til 2002, er vurderingen av 

lønnsomheten i landbruket. Her har det vært en økning på 11 prosentpoeng, fra 17 til 28 

prosent blant de som mener at det vil koste for mye (i penger og arbeidsinnsats) å drive 

gården, i forhold til de man får i inntekter. 
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For å kunne behandle dette materialet videre, har vi gruppert sammen noen av 

svaralternativene. Her er de opprinnelige og nye kategoriene: 

Side 19 

1. MANGLENDE INTERESSE (Ikke interessert i gårdsarbeid og Yrkesvalg som ikke lar 

seg kombinere med overtakelse) 

2. HENSYN TIL EGEN FAMILIE (Gårdsdrift vanskelig å kombinere med familie og 

barn, Skal ta over ektefelle/samboers odelsgård og Min ektefelle/samboer ønsker det ikke) 

3. HENSYN TIL FORELDRE ELLER SØSKEN (Foreldre/besteforeldre ønsker at en 

annen skal ta over og Søsken har mer lyst til åta over) 

4. ØKONOMI I DRIFTA (Vil koste for mye i form av penger eller arbeidsinnsats åta 

over, i forhold til hva man får igjen) 

5. ANDRE ÅRSAKER (Andre årsaker, Ikke sikker, Ønsker å bo et annet sted enn der 

gården ligger, Tror ikke jeg har nok kompetanse til å drive gård) 

Tabell 17. Viktigste årsak som kvinner og menn oppgir for å si nei til overtakelse i 1996 

Manglende interesse 
Hensyn til egen familie 
Hensyn til foreldre eller søsken 
Økonomi i drifta 
Andre årsaker 
Total 

MENN KVINNER TOTAL 
32 39 36 
11 5 7 
11 15 13 
18 17 17 
29 24 26 

N=28 N=4 l N=69 

På grunn av at utvalget var så lite i 1996, må vi være forsiktig med å tolke resultater på dette 

nivået. Slik inndelingen er gjort her, er tallene heller ikke signifikante. 

Tabell 18. 

p=,000 

Viktigste årsak som kvinner og menn oppgir for å si nei til overtakelse i 2002 

MENN KVINNER TOTAL 
Manglende interesse 30 27 28 
Hensyn til egen familie 2 7 5 
Hensyn til foreldre eller søsken 4 10 7 
Økonomi i drifta 35 22 28 
Andre årsaker 29 35 32 
Total N=216 N=275 N=491 

Ser vi de to tabellene under ett (og med litt forsiktighet), kan vi se en tendens mot at dårlig 

økonomi i drifta har blitt en viktigere årsak til å la være å ta over gården på bekostning av 

manglende interesse for gårdsdrift. Mens omtrent like mange av odelsguttene og odelsjentene 

i 1996 oppga at økonomi var viktigste årsak (17 prosent), er det i 2002 langt flere odelsgutter 

enn odelsjenter som oppgir denne årsaken. Differansen ligger på 13 prosent. I tillegg kan det 

være verdt å nevne at kvinner oppgir manglende interesse i langt mindre grad i 2002 enn i 

1996. 
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Det kan også se ut som om kvinner i 2002 legger større vekt på hensynet til andre (foreldre, 

søsken, ektefelle eller barn) i sitt valg enn det menn gjør. 17 prosent av kvinnene, mot 6 

prosent av mennene oppga hensyn til andre som viktigste årsak. I 1996 var det omtrent like 

mange menn som kvinner som ga en slik begrunnelse. 

2.3.4 Nest viktigste årsak til å si nei til åta over gården 
Også her må vi være varsomme med å trekke noen konklusjoner på grunn av lite utvalg i 

1996. Tabellen, se neste side, er ikke signifikant. 

Det kan se ut som om gruppen som er usikker, eller har andre årsaker, har steget fra 1996 til 

2002, fra 32 til 42 prosent. Av de som kunne angi nest viktigste årsak til ikke å ville ta over 

gården, var det i 2002 22 prosent som la vekt på manglende interesse (ikke interessert i 

gårdsarbeid/annet yrkesvalg). 12 prosent oppga økonomiske årsaker, dette er en svak 

tilbakegang fra 1996. 

Tabell 19. Nest viktigste årsak til å ikke ta over gården 

Ikke interessert i gårdsarbeid 
Yrkesvalg lar seg ikke kombinere med overtakelse 
Ønsker å bo et annet sted 
Tror ikke jeg er flink nok 
Gårdsdrift vanskelig å kombinere med familie og barn 
Det vil koste for mye å ta over 
Har søsken som er mer interessert/foreldre ønsker at en annen tar over 
Ektefelle/samboer ønsker det ikke 
Skal ta over samboers odelsgård 
Andre årsaker 
Ikke sikker 

2.4 Oppsummering - årsaker til overtakelse 

1996 2002 
9 11 
18 11 
7 8 
3 3 
1 3 
17 12 
10 8 
3 

1 
21 18 
11 24 

Det var tre årsaker som pekte seg ut når det gjelder motivasjon for åta over gården: 

At man liker gårdsarbeid oppgis å være den viktigste enkeltårsaken til å ville ta over gården. 

40 prosent oppgir denne årsaken, en oppgang på 7 prosentpoeng fra 1996. Flere menn enn 

kvinner oppgir gårdsarbeid som motivasjon for å overta, 44 mot 32 prosent. Differansen 

mellom kjønnene har imidlertid gått ned fra 18 prosent i 1996 til 12 prosent i 2002. 

Flere kvinner enn menn motiverer sin overtakelse med å holde gården i familien, 30 prosent 

av jentene mot 21 prosent av guttene. 

Like mange kvinner som menn vil ta over gården for bosettingsformål, dette gjelder en 

fjerdedel av de odelsberettigede. 

Vi kunne observere to hovedårsaker til ikke å ta over gården: 

Manglende interesse ble oppgitt av 28 prosent av respondentene. Omtrent like mange kvinner 

som menn la vekt på dette. 
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Økonomi i drifta ble oppgitt av like mange, 28 prosent av respondentene. Her var det 

imidlertid en stor forskjell mellom odelsjentene og odelsguttene. Mens 35 prosent av guttene 

oppga dette, var det 22 prosent av jentene som la vekt på økonomi i drifta. 
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3 Egenskaper ved gården 

De tre påfølgende kapitler vil handle om økonomiske sider ved gården og overtakelse, se for 

øvrig figuren i kapittel 1.6 hvor vi skiller mellom økonomiske og ikke-økonomiske faktorers 

betydning for overtakelse. De tre kapitlene vil ende i en oppsummering hvor logistisk 

regresjon blir benyttet til å sammenfatte analysen. I dette kapitlet vil gårdens økonomiske 

situasjon bli belyst, i de to neste tar vi for oss landbrukets rammebetingelser og 

lokalsamfunnet. 

3.1 Økonomi som motivasjon for overtakelse 
I undersøkelsen fra 1996 kunne man ikke slå fast at det var en sammenheng slik at de brukene 

som hadde best mulighet til å spille en vesentlig rolle for familiens økonomi i større grad ville 

bli overtatt enn gårder med mindre økonomisk betydning. Dette resultatet var overraskende, 

og det er interessant å undersøke om vi kan se en endring i forhold til dette. Det var også 

resultater (ikke signifikant) som kunne tyde på at kvinner og menn trekker i forskjellig retning 

når det gjelder overtakelse av gårdsbruk. Kvinner så ut til å foretrekke mindre bruk, hvor det 

ikke var foretatt større investeringer (kanskje har lav gjeldsbyrde). Menn var derimot mer 

tilbøyelig til å ta over større bruk der det var foretatt større investeringer i bygninger og/eller 

maskiner. I sum stiller disse resultatene oss ovenfor nye spørsmål: Er det fortsatt en betydelig 

kjønnsforskjell mellom kvinner og menn på det økonomiske området? I forrige undersøkelse 

var utvalget mindre enn i denne undersøkelsen, og guttene var overrepresentert. Det kan 

tenkes at vi ved å ha et større utvalg kan påvise flere signifikante sammenhenger denne 

gangen. 

I likhet med forrige undersøkelse i 1996, har vi en hypotese om at de gårdsbrukene som er av 

en slik økonomisk størrelse at det utgjør et vesentlig tilskudd til familiens økonomi, vil være 

sikret en bedre rekruttering fra første odelsberettigede. Tviberg og Haanes (1999) viste at 

gårdsbruk som nylig var overtatt av ny eier, var større enn gjennomsnittet. Svært få små 

gårdsbruk ble overtatt i den femårs-perioden som undersøkelsen dekket. 

Likeledes antar vi at andre økonomiske faktorer vil ha betydning for det valget som gjøres om 

overtakelse: Gårdens produksjonsapparat og om det er blitt foretatt større investeringer i den 

senere tid sier noe om brukets økonomiske situasjon. I tillegg sier det også noe om de 

forventninger foreldregenerasjonen har til fortsatt drift ved bruket. 

3 .2 Gårdens bidrag til familiens økonomi 
Inntektsutviklingen i landbruket har - på tross av myndighetenes uttalte målsetting om at ett 

årsverk i landbruket skulle gi tilsvarende industriarbeiderlønn - vært skuffende for bøndene. 

LU-rapport 4 - 2003 



Side 24 Odelsbamas valg - Ei framtid som bonde? 

Dette har de også gitt sterke uttrykk for ved mange anledninger. Sett i forhold til antall 

arbeidstimer lagt ned, har inntektene i landbruket og inntektene i industrien gått hver sin vei. 

Fortsatt legges det ned nesten 3000 gårdsbruk per år, noe som betyr at en stadig større 

prosentandel av gårdsbrukene forsvinner. Gårdene som er igjen blir større og mer effektive, 

gjennom leie eller kjøp av mer jord. Etablering av samdrifter og stadig ny teknologi er med på 

å endre bondeyrkets innhold. 

Samtidig har det de senere årene vært et større fokus på nisjeproduksjon, hvor gårdens 

størrelse er av mindre betydning enn de øvrige ressurser som natur og mennesker har. Bonden 

kan i større grad velge å være en tilbyder av varer og tjenester, og derigjennom søke mer 

direkte kontakt med markedet og kundene. 

Inntekt er de viktigste faktoren som påvirker våre levekår, ved at det i stor grad henger 

sammen med andre mål for levekår som utdanning, bolig, fritid og helse. På tross av dette er 

det ikke slik at alle vil forsøke å maksimere sine inntekter og operere som en rasjonell 

økonomisk aktør. For eksempel vil mange redusere arbeidsinnsatsen, og derved inntekten når 

barna er små, fordi det å være sammen med barna oppleves viktigere enn den ekstra 

inntekten. Også i landbruket er det mange årsaker til at inntektsmaksimering ikke er mulig 

eller ønskelig for mange - markedsregulering, dyrevelferd og egne ønsker og behov er noen 

av årsakene til dette. 

Inntekt er en vanskelig målbar størrelse. I følge Rødseth (2001 :30ff) er en klassisk definisjon 

"det en person kan bruke i løpet av en periode uten å redusere sine fremtidige 

forbruksmuligheter". I tillegg er inntekt også vederlag for ulike typer innsats - kapital, arbeid 

med mer. I landbruket kommer landbruksinntekten dels fra arbeidsinnsatsen, og dels fra 

innsats av kapital, for eksempel driftsmidler. Så kommer tilskudd utenom 

landbruksinntektene. I tillegg har svært mange landbrukshushold andre inntekter -

eksempelvis fra annen næringsvirksomhet eller lønnsarbeid. 

For oss ble løsningen på dette problemet, å be odelsbama selv gi en indikator på hvordan 

gården forventes å bidra til familiens økonomi ved en eventuell overtakelse. Dette gjøres ved 

å be odelsbama angi hvorvidt gården har mulighet for å utgjøre eneste inntektskilde for en 

familie. Tabellen under viser resultatet på dette spørsmålet: 

Tabell 20. 

p= ,000 

Gårdens bidrag tilfamiliens økonomi. Endringfra 1996 til 2002 

1996 2002 
Hovedinntektskilde 28 11 
Jobbe en del ved siden av 40 38 
Bi-inntektskilde 31 49 
Ikke sikker 1 2 
Totalt 283 1000 
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Tabellen over viser odelsbarnas vurdering av den økonomiske siden av gårdsbruket de har 

odel til. Det har vært en sterk økning blant gårdsbruk i kategorien bi-inntektskilde mellom de 

to undersøkelsene. Mens en av tre i 1996 mente at bruket kom til å være bi-inntektskilde, var 

det halvparten av respondentene i 2002 som oppga dette svaralternativet. 

Bare 11 prosent, mot 28 prosent i 1996, mente at bruket kunne være eneste inntektskilde for 

en familie. Dette er ikke overraskende tall. En undersøkelse blant bønder som nylig hadde tatt 

over gården (Tviberg og Haanes, 1999) viste at svært mange nye bønder arbeider utenfor 

gården. Totalt var det 46 prosent av brukerne som arbeidet heltid utenfor gården, mens 19 

prosent arbeidet deltid. Det var 35 prosent som ikke arbeidet utenfor gården. Tilsvarende viste 

tallene for ektefelle/samboer at 40 prosentjobbet heltid, 32 prosent deltid og 28 prosent som 

ikke jobbet utenfor gården. 

Vi finner ingen signifikant sammenheng mellom holdning til overtakelse og gårdens 

inntektsmuligheter. Det er derfor ingen grunn til å anta at bruk der det er bedre 

inntektsmulighet er mer populære å overta heller ikke i 2002. Rye (2000) viser til at 

landbrukshushold som henter mer enn 90 prosent av husholdsinntekten fra landbruket 

kommer atskillig dårligere ut økonomisk enn de som henter mer enn 10 prosent av 

husholdsinntekten utenfra . Det kan se ut som om odelsbarn i større og større grad ser på 

alternative inntektsmuligheter til gårdsdrifta når man vurderer overtakelse. De fleste er derfor 

forberedt på at de må jobbe utenfor gårdsbruket. Om dette er en situasjon som odelsbarna selv 

ønsker, er en annen sak. Vi kommer tilbake til dette i kapittel 5 som tar for seg strategier for 

framtidig drift på gården. 

3.3 Gårdens størrelse i areal 
Hvis vi analyserer andre mål for brukets økonomi, får vi denne tabellen for sammenheng 

mellom gårdens størrelse og holdning til å ta over gården: 

Tabell 21 Holdning til å ta over gården sett i forhold til brukets størrelse i dekar 

p=,000 Ja Nei Vet ikke Total 
Under 100 da 59 26 15 N=208 
100-199 da 65 23 12 N=l97 
200-299 da 66 26 8 N=l07 
300 da eller mer 67 22 Il N= l05 
Ikke sikker, uoppgitt 31 50 20 N=383 
Total 51 34 15 N= lOOO 

Tabellen viser en svak økning i andelen som er positiv til å ta over gården, jo større gården er. 

I undersøkelsen var det overraskende mange som ikke ville oppgi, eller ikke var sikker på 

gårdens areal. Hele 38 prosent av utvalget havner i denne kategorien. Vi ser også at det er 

bare tre av ti i denne gruppa som er positiv til å ta over gården. 
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Gransker vi tabellen nøye, så ser vi at gruppa som ikke er sikker på gårdens areal, eller ikke 

vil oppgi det, trekker ned snittet for andelen som vil ta over gården. Uten denne gruppa ville 

andelen ligge over 60 prosent. Dette kan tyde på at det er manglende interesse for gården og 

overtakelse som ligger bak at denne gruppa oppgir vet ikke på spørsmål om gårdens areal. 

Hvis vi lager en krysstabell for de som vet/ikke vet gårdens areal mot holdning til å ta over 

gården, så får vi følgende sammenheng: 77 prosent av de som er positive til å ta over gården 

oppgir gårdens størrelse i areal, mens bare 44 prosent av de som sier nei til å ta over gården 

kan si det samme. Det er altså en sterk sammenheng mellom det å være interessert i å overta 

gården, og det å kunne oppgi gårdens størrelse. 

Tabell 21 Oppgir gårdens areal eller ikke, mot holdning til overtakelse 

p=,000 
Vet gårdens areal 
Vet ikke gårdens areal 
Totalt 

Ja 
77 
23 

N=509 

Nei 
44 
56 

N=340 

3.3.1 Forskjell mellom odelsgutter og odelsjenter 

Ikke sikker 
50 
50 

N=151 

Totalt 
38 
62 

N=lOOO 

Det viser seg videre at det er stor kjønnsforskjell når det gjelder å kunne oppgi gårdens areal. 

Det var 73 prosent av odelsguttene som visste gårdens areal, mens bare 48 prosent av 

odelsjentene oppga dette. 

Kan vi her se en effekt av at foreldre drar odelsjentene mindre inn i diskusjoner om gården 

enn odelsguttene? Gårdsdrift har en høy grad av "occupational inheritance" (Leckie 

1996:310), noe som betyr at mye av den kunnskapen som er viktig for å kunne drive gården 

leveres muntlig fra generasjon til generasjon, eller læres ved å delta i det praktiske arbeidet. I 

og med at mange jenter deltar mindre i utearbeidet enn guttene (noe vi skal se mer på i 

kapittel 6), kan de også bli ekskludert fra viktig informasjon om å drive gården. Spørsmålet er 

her imidlertid om jenter systematisk blir ekskludert fra informasjon om gården i større grad 

enn guttene, eller om jenter jevnt over er mindre interessert i gårdens beskaffenhet. 

Et annet perspektiv på dette spørsmålet kom fram under en odelsjentesamling, hvor 

odelsjentene mente at måten spørsmålet var blitt stilt på kanskje kunne bidra til forvirringen. 

Det ble hevdet at jenter er mer nøye med å få alt riktig enn gutter, og i og med at det ble spurt 

etter nøyaktig antall dekar, de ble ikke bedt om å gruppere seg inn i grupper, eksempelvis 

under 100 da, mellom 100-200 da osv, så ville mangejenter la være å svare selv om de visste 

ca areal. 

3.3.2 Forskjell mellom ulike aldersgrupper 
Vi fant også en sterk sammenheng mellom alder og det å vite gårdens areal. I aldersgruppa 

under 25 år, er det 49 prosent som vet gårdens areal, mens det i aldersgruppa fra 25 år og 
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oppover er 72 prosent som oppgir gårdens areal. Hvis man ser det å vite gårdens areal som et 

mål på interesse for gården og gårdsdrifta, er dette resultatet svært dramatisk for landbrukets 

framtid. I aldersgruppa under 20 år var det, som vi så i kapittel 2, 44 prosent som var positiv 

til åta over gården, mot 53 prosent i gruppa 20-24 år (Gjennomsnittet for alle var 51 prosent). 

Litt av forklaringen kan nok ligge her, men likevel kan ikke dette tilstrekkelig forklare den 

observerte aldersforskjellen. Ungdommelig usikkerhet kan nok ha bidratt til at noen valgte å 

ikke oppgi gårdens størrelse, selv om de kanskje hadde en formening om dette, jfr forrige 

avsnitt og forskjeller mellom kjønnene. 

Det har i de siste årene skjedd mye når det gjelder størrelse på gårdsbruk. Det er blitt mer 

vanlig å leie eventuelt kjøpe jord hos andre, og størrelsen på gården er kanskje ikke lenger så 

statisk av denne grunn. Dette kan være en viktig årsak til at flere ikke kan svare på spørsmål 

om gårdens størrelse, og kan forklare hvorfor det er slik at de med størst interesse for å overta 

gården i større grad kan angi arealet. 

3 .4 Gårdens størrelse i årsverk 
Hvis vi tar for oss nok en måte å måle gårdens økonomiske betydning, antall årsverk på 

gården, så får vi følgende tabell: 

Tabell 22. Antall årsverk på gården sett mot holdning til å ta over gården 

p=,000 
Mindre enn 1 
1-1,99 
2 årsverk og over 
Ikke sikker, uoppgitt 
Total 

Ja 
56 
56 
61 
42 
51 

Nei 
32 
31 
26 
39 
34 

Vet ikke 
12 
13 
13 
18 
15 

Total 
N=l71 
N=234 
N=l59 
N=436 

N=lOOO 

Tabellen viser at det er små forskjeller innenfor de ulike gårdsstørrelsene målt i årsverk. Fem 

prosent flere blant odelsbam til gårder med over to årsverk enn blant gårder under to årsverk 

er positiv til å ta over gården. Hva som imidlertid er mer interessant, er igjen den store gruppa 

som ikke oppgir gårdens størrelse. Selv om det er liten forskjell innenfor årsverkene når det 

gjelder holdning til overtakelse, ser vi at det er stor forskjell på de som oppgir antall årsverk 

og de som ikke gjør det. Bare 42 prosent av de som ikke vet gårdens årsverk, er positiv til å ta 

over gården. 

På samme vis som for størrelse målt i areal, har vi her en betydelig forskjell mellom 

odelsjenter og odelsgutter. 63 prosent av odelsguttene mot 49 prosent av odelsjentene kunne 

oppgi antall årsverk på gården. Forrige undersøkelse hadde ikke en så stor gruppe uoppgitt 

verken for areal eller årsverk. 
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3.5 Vurdering av gårdens produksjonsapparat 
Norske gårdsbruk har en stor del av kapitalen bundet opp i produksjonsmidlene. 

Produksjonsapparatet sier derfor noe om gårdens verdi. Det er 40 prosent av respondentene 

som mener at gårdens produksjonsapparat er moderne og velholdt. 45 prosent sier at det er 

behov for noen investeringer, mens ytterligere 14 prosent oppgir at det er behov for 

omfattende investeringer. 

Vi finner ingen signifikant sammenheng mellom vurdering av gårdens produksjonsapparat og 

holdning til å ta over gården. Det var ingen betydelig endring i vurderingen av gårdens 

produksjonsapparat fra 1996 til 2002. Det var heller ikke vesentlige regionale forskjeller når 

det gjelder dette. 

3.6 Investeringer i gårdens produksjonsapparat 
Det er 59 prosent av de spurte som oppgir at det er foretatt større investeringer i gårdens 

maskiner eller driftsbygninger i løpet av de siste fem årene. 39 prosent svarer benektende på 

dette spørsmålet, mens to prosent er usikre. Det var ingen signifikant forskjell fra 1996 til 

2002 på dette spørsmålet. 

Vi finner ingen signifikant sammenheng mellom odelsbamas holdning til overtakelse og om 

det er foretatt investeringer i gårdens produksjonsapparat. 

3. 7 Behov for å lånefinansiere overtakelsen 
Vi spurte de respondentene som var positive til å overta gården om de regnet med at de kom 

til å få behov for å lånefinansiere en eventuell overtakelse. De fleste, 70 prosent av 

odelsbama, oppga at dette var tilfelle, mens 13 prosent ikke var sikker. Det var bare 17 

prosent som ikke trodde at de måtte ta opp lån for å finansiere en overtakelse. At så mange er 

avhengig av låneopptak for å finansiere en overtakelse, er et tegn på at også rekrutteringen til 

landbruksnæringa er avhengig av et rentenivå som er stabilt og lavt. 

På dette spørsmålet finner vi en signifikant forskjell regionene i mellom. Det er mindre behov 

for å lånefinansiere gårdsbruk i Vest-Norge, Trøndelag og Nord-Norge enn i resten av landet. 

Den største andelen som har behov for lånefinansiering finner vi i det sentrale 

Østlandsområdet og på Sørlandet. Dette kan vel også si noe om den antatte prisen på 

gårdsbruk i de respektive områder. 

Tabell 23 Behov for å lånefinansiere en eventuell overtakelse, i forhold til region 

p=,007 Sentrale Østland Hedmark, Oppland, Vest-Norge Trøndelag og Totalt 
+Sørlandet Buskerud Nord-Norge 

Ja 82 69 62 62 70 
Nei 10 17 22 23 17 
Ikke sikker 7 14 16 15 13 
Totalt N=l47 N=l35 N=133 N=94 N=509 
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På grunn av at bare de odelsbama som var positive til overtakelse ble framlagt dette 

spørsmålet, kan vi ikke undersøke om behov for låneopptak vil være avgjørende valget om 

overtakelse. 

3. 8 Gårdens økonomi - liten betydning? 
Dette kapitlet har vist at det er få av de indikatorene på gårdens økonomiske situasjon som vi 

har målt her som har betydning for overtakelse. Dette stiller spørsmålet om vi kan se en 

utvikling mot at gårdens økonomiske potensiale blir mindre og mindre viktig for odelsbama. 

Rye (2000) argumenterer for at selv om bondeyrket er dårlig betalt, så har bøndene bra med 

penger. Årsaken til dette er at svært mange bønder henter betydelige deler av inntekten fra 

andre steder. Vi har i dette kapitlet sett at dagens odelsbam forventer at dette er en utvikling 

som vil fortsette. I kapittel 4 og 5 tar vi for oss andre økonomiske faktorer som kan ha 

betydning for overtakelse. Kanskje er det alternative arbeidsmarkedet på stedet viktigere for 

overtakelse enn gårdens økonomiske egenskaper? 
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4 Landbrukets rammevilkår 

Landbruket i Norge er under press fra mange kanter. På den internasjonale arena er presset 

mot liberalisering av handel med matvarer sterk. For Norge som har et skjermet landbruk via 

interne støtteordninger og barrierer mot import av viktige landbruksvarer, er utfallet av 

internasjonale forhandlinger viktige. På den nasjonale arena er presset fra forbrukerne om 

billig mat sterk. Grensehandelen er stadig voksende, og en bekymring for landbrukets 

organisasjoner. Store lavpris-matkjeder står i klare til å etablere seg i det norske markedet, og 

disse presser sine krav om lønnsomhet og effektivitet nedover i verdikjeden (Haanes og 

Kvendseth 2000). 

Samtidig er landbruket ei næring som stadig endres og tilpasser seg den økonomiske og 

politiske virkeligheten. Vi har i en tid nå registrert en parallell utvikling mot færre og større 

enheter, og samtidig små og mer spesialiserte enheter. Den store utbredelsen av 

tilleggsnæringer og nyetableringer innenfor landbruket er tegn på landbruksbefolkningas 

tilpasningsdyktighet. Nesten en fjerdedel av gårdbrukere driver næringsvirksomhet med en 

omsetning større enn 30.000 kroner i tillegg til gårdsdriften. Dette framkommer i en 

undersøkelse som Nordlandsforskning er i gang med (Nationen 20.02.2003). I tillegg er en av 

ti bønder i ferd med å etablere ny virksomhet. 

I modellen som viser grunnlaget for denne analysen, er rammevilkårene for landbruket 

avtegnet med selvstendig påvirkningskraft på odelsbarnets valg om overtakelse. Vi antar at 

hvordan en vurderer landbrukets framtid og rammevilkår, har betydning for om en vil gå inn i 

nænnga. 

4.1 Vurderinger av framtida for landbruket 
Den formening man har om framtida til landbruket, sier noe om hvordan man oppfatter 

rammebetingelsene for landbruket. Bl. a. Rye (2000) har vist at mange gårdbrukere har en 

negativ holdning til landbrukets framtid. Vi ba respondentene uttale seg i forhold til tre 

påstander om framtida. Påstandene er satt på spissen, for å kunne skille mellom ulike 

holdninger hos respondentene. De tre påstandene var: 

• "Mine foreldre ser negativt på framtida til landbruket" 

• "Jeg ser negativt på framtida for landbruket" 

• "Landbruksnæringa blir viktigere i framtida, blant annet på grunn av verdens 

matvaresituasjon" 

Respondentene ble bedt om å ta stilling til disse påstandene slik: Helt enig, delvis enig, 

verken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig. I analysen har vi slått sammen de 
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gruppene som svarte helt enig og delvis enig til en enig-gruppe, tilsvarende har vi behandlet 

de som sier at de er helt og delvis uenig. 

4 .1.1 Foreldrenes holdning til landbrukets framtid 
Både om foreldrene var negative og en selv var negativ hadde direkte innvirkning på holdning 

til å ta over gården. Som vi ser av tabellen under, så var det over halvparten som mente at 

foreldrene var negative til framtida for landbruket. Fire av ti var uenige i dette utsagnet. Vi 

har nesten den samme prosentandelen som er henholdsvis enig og uenig i at de selv ser 

negativt på landbrukets framtid. 

Tabell 24. 

Enig 
Likegyldig 
Uenig 
Totalt 

Foreldrenes og odelsbarnets syn på framtida for landbruket 

Foreldre negative 
54 
7 

39 
N=976 

Selv negativ 
52 
9 

37 
N=983 

Det ser ut som om foreldrenes syn på framtida i landbruket har betydning for om odelsbama 

er positive til å ta over gården eller ikke. Blant de som trodde eller visste at de kom til å ta 

over gården var det 50 prosent som sa at foreldrene var negative til framtida til landbruket, 

mens det for de som trodde eller visste at de ikke kom til åta over var 61 prosent som oppga 

at foreldrene var negative til landbrukets framtid. 

Tabell 25. 

p=,044 
Enig 
Likegyldig 
Uenig 
Totalt 

Foreldres holdningers betydning/or overtakelse 

Ja 
50 
7 

43 
N=501 

Nei 
61 
7 

33 
N=328 

Ikke sikker 
52 
8 

40 
N=l47 

Totalt 
54 
7 

39 
N=976 

Foreldrenes holdning til landbrukets framtid ser videre ut til å ha sammenheng med gårdens 

inntektspotensial, slik at det er flere som er negative til framtida på gårder jo mer 

respondenten ser for seg at han eller hun må jobbe ved siden av gårdsdrifta ved overtakelse. 

Kan dette bety at heltidsbønder ser mer positivt på framtida enn deltidsbønder? Fra før vet vi 

at heltidsbønder uten arbeid utenfor bruket i snittjobber 47,5 timers uke, mens deltidsbrukere 

jobber betydelig mer (57 timer i uka for de som anser gårdsdrifta som sitt hovedyrke, og 54,8 

timer i uka for de som ser på gårdsdrifta som bigeskjeft) (Rye 2000:26). 

Det er nokså lett å tenke seg at en positiv eller negativ innstilling til framtida for landbruket 

vil påvirke investeringslysten hos foreldregenerasjonen. Det viser seg i vårt materiale at blant 

de som hadde foretatt større investeringer de siste 5 årene var det 49 prosent som hadde 

foreldre med negativ holdning til framtida, mens de som ikke hadde investert var det 61 

prosent med foreldre som var negative til framtida. 
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4.1.2 Hvor mye vil foreldres holdning til landbrukets framtid sammenfalle med 

odelsbamets? 
1. Er det slik at foreldres holdning deles av odelsbamet? 

2. Har foreldre påvirket odelsbamets holdninger (såkalt kjøkkenbordsvaksinering)? 

Tabellen nedenfor viser svaret på det første spørsmålet: 

Tabell 26. Sammenheng mellom egne holdninger og foreldres holdninger til landbrukets 

framtid 

p=,000 Selv er negativ Likegyldig Selv ikke negativ Totalt 
Foreldre er negative 77 37 26 54 
Likegyldig 5 27 6 7 
Foreldre er ikke negative 18 36 68 39 
Totalt N=509 N=81 N=375 N=965 

Tabellen over viser at det i stor grad er sammenfall mellom odelsbamets og foreldrenes syn 

på framtida for landbruket. I 77 prosent av tilfellene der en selv er negativ, oppgis foreldrene 

til å også være negative, bare 18 prosent av disse sier at foreldrene er positive. I motsatt 

retning finner vi de som ikke er negative til landbrukets framtid. Av disse er det bare 26 

prosent som sier at foreldre er negative, mens 68 prosent sier at foreldre ikke er negative. Et 

så klart sammenfall i standpunkter blant odelsbam og deres foreldre, er vanskelig å forklare 

på annen måte enn ved såkalt kjøkkenbordvaksinering. 

Tabell 27. 

p=,000 
Enig 
Likegyldig 
Uenig 
Totalt 

Er selv negativ til framtida for landbntlæt opp mot overtakelse 

Ja 
42 
9 
49 
N=502 

Nei 
69 
8 
23 
N=335 

Ikke sikker 
52 
10 
38 
N=l46 

Totalt 
53 
8 
39 
N=983 

Her ser vi helt klart at den holdninga en selv har til framtida for landbruket har betydning for 

hvordan en stiller seg i forhold til overtakelse. Vi ser at 69 prosent av de som ikke tror de 

kommer til åta over gården er enige i påstanden "jeg ser negativt på framtida for landbruket". 

Dette er 27 prosent flere enn gruppen som tror de kommer til åta over gården, hvor 42 

prosent er enige i påstanden. Likevel kan man spørre seg om hva som er årsaken til at så 

mange som fire av ti som vil ta over gården ser negativt på framtida for landbruket. Fra 

kapittel 2 husker vi at det var mange ulike årsaker til å ville ta over gården. Det var 23 prosent 

av de odelsberettigede som oppga at viktigste årsak til å ta over gårdsbruket, var å bo på 

eiendommen. 

Vi finner ingen signifikante sammenhenger for kjønn, aldersgrupper, region og 

produksjonsretning (utenom kom, hvor de odelsberettigede til korngårder i mindre grad er 

enige i påstanden enn andre odelsberettigede). Vi finner imidlertid en sammenheng for 

landbruksutdanning og holdning til framtida for landbruket, hvor det er slik at de som har 
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eller planlegger landbruksutdanning i mindre grad er enige i påstanden. 39 prosent av de som 

har eller planlegger landbruksutdannig er negative til landbrukets framtid, mot 58 prosent av 

de som ikke har eller planlegger landbruksutdanning. 

4.1.3 Betydningen av landbruksnæringa i framtida 
Et annet mål på hvordan en ser framtidsutsiktene for landbruket, er det neste spørsmålet vi 

stilte. Påstanden "Landbruksnæringa blir viktigere i årene som kommer, blant annet på grunn 

av verdens matvaresituasjon" var det langt flere som var enige i. Hele 75 prosent av 

odelsbama var enige i dette. Bare 16 prosent er uenig i påstanden. Sett i lys av svarene på de 

to andre spørsmålene om framtida for landbruket, virker dette merkelig. Her kan det nok være 

at det man ser på som framtida, kan være både 5, 10 og 50 år fram i tid, og at man i det siste 

spørsmålet har ansett framtida som litt lenger sikt enn de to første. Her har man for øvrig 

ingen signifikant effekt av overtakelse eller kjønn, region eller produksjonsretning. 

Figur 2. "Landbruksnæringa blir viktigere i årene som kommer" 
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Vi satte fram påstanden "Det er nødvendig med en kraftig avskalling i landbruket, slik at de 

som er igjen skal få bedret sine inntektsmuligheter" til deltakerne i undersøkelsen. Totalt 

halvparten av utvalget mente at det var på sin plass med en kraftig avskalling i landbruket. 

Dette resultatet må vi se i lys av den avskalling som har vært i landbruket mange år, hvor 

mellom 2500 og 3000 gårdsbruk blir nedlagt årlig. Resultatet av nedlegginga har vært en 

strukturrasjonalisering, hvor det arealet som tilhører de nedlagte gårdsbrukene blir solgt eller 

utleid. Vi har altså en situasjon hvor gårdsbrukene er blitt stadig større og færre. Halvparten 

av norske odelsbam mener i følge denne undersøkelsen at denne utviklingen bør fortsette. 

Dette er et høyt tall, og kan tyde på at unge i næringa setter krav til økonomi og inntjening. 
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Det var flere menn enn kvinner som var enig i påstanden. 55 prosent av odelsguttene, mot 43 

prosent av odelsjentene var enige i at det er behov for ytterligere avskalling innenfor 

landbruket. 

Tabell 28 

p=,001 
Enig 
Likegyldig 
Uenig 
Totalt 

Holdning til avskalling etter kjønn 

Mann 
55 
4 

41 
N=523 

Kvinne 
43 
7 

50 
N=427 

Totalt 
50 
5 

45 
N=950 

Et aspekt ved avskalling og stadig færre gårdsbruk, er et mindre landbruksfaglig miljø. Dette 

vil særlig slå ut for små steder, som er mer sårbare for endringer, og i næringer med få utøvere 

hvor tettheten mellom gårder som driver med det samme blir ennå mindre. Et like viktig 

spørsmål blir da "Hvem er det som skal ut av næringa"? En nærliggende antakelse må være at 

det er de gårdsbrukene med dårligst økonomi som skal ut, slik at de som blir igjen er sterkere 

rustet økonomisk sett. 

Respondenter i aldersgruppa under 20 år var de som var mest enig i påstanden. Ser vi bort fra 

disse, så kan det synes som det er en svak tendens til at respondentene er mer enige jo eldre de 

er. 

Tabell 29 

p=,043 
Enig 
Likegyldig 
Uenig 
Totalt 

Holdning til avskalling etter aldersgruppe 

15-19 år 
55 
6 

39 
N=208 

20-24 år 
46 
3 

51 
N=235 

25-29 år 
48 
4 

48 
N=214 

30 år eller eldre 
50 
8 

43 
N=293 

Totalt 
50 
5 

45 
N=950 

Vi fant ingen signifikante forsltjeller mellom regioner eller produksjonsretninger. Det betyr at 

respondentene er like enige eller uenige på tvers av produksjonsretninger og geografisk 

beliggenhet. 

4.3 Bondeyrkets anseelse 
Vi framsatte påstanden "Bondeyrket er vel ansett i samfunnet" til respondentene. Hele 66 

prosent av odelsbama var helt eller delvis uenig i denne påstanden. 24 prosent var enig i 

påstanden, mens 9 prosent var likegyldige. Dette er i seg selv ganske oppsiktsvekkende. 

Motivasjonen for å gå inn i bondeyrket, kan bli påvirket av hvordan en selv oppfatter at 

samfunnet anser det å være bonde. Dette kan bety at den kommende gårdbrukergenerasjon 

mener at bondeyrket er i ferd med å bli et lavstatusyrke. At bonden har tapt anseelse i 

samfunnet, er noe som blant annet Rye tar opp: 
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"Bøndene føler videre at deres sosiale status er truet. Dette kommer til uttrykk gjennom 

manglende verdsetting av arbeidsinnsatsen de legger ned, både økonomisk (lav 

timefortjeneste) og mer verbalt ("tradisjonell" bondehets) (Rye, 2000: 132). 

Vi fant ingen signifikant forskjell mellom de som var positive til åta over gården og de andre 

på dette spørsmålet. Derimot var det klare effekter av kjønn og alder: 

Tabell 29. 

p=,001 
Enig 
Likegyldig 
Uenig 
Totalt 

"Bondeyrket er vel ansett i samfimnet" 

Mann 
29 
10 
61 

N=536 

Kvinne 
20 
8 

72 
N=446 

Totalt 
25 
9 

66 
N=982 

Forrige tabell her viser at kvinner i større grad enn menn er uenig i at bondeyrket er vel ansett 

i samfunnet. To av ti kvinner, mot tre av ti menn mener at bondeyrket er vel ansett. Neste 

tabell viser at odelsbam under 20 år er mer positive til samfunnets verdsetting av bondeyrket, 

med 34 prosent, mens det i gruppa mellom 25 - 29 bare er 16 prosent som er positive til dette. 

Vi fant ingen signifikante sammenhenger mellom holdning til bondens anseelse og region, 

størrelse på gården og landbruksutdanning. 

Tabell 30 Holdning til bondeyrkets anseelse i samfimnet etter aldersgrupper 

p=,005 15-19år 20-24 år 25-29 år 30 år eller eldre Totalt 
Enig 34 26 16 24 25 
Likegyldig 8 10 10 9 9 
Uenig 58 64 74 67 66 
Totalt N=214 N=246 N=221 N=301 N=982 

4 .4 Det å være bonde 
De fleste i dag velger yrke ut fra interesse. Bondeyrket er spesielt i denne sammenheng, i og 

med at de fleste som blir bønder tar over gårdsbruk på odel, og derfor ikke på samme måte 

velger et yrke. Rye (2000:78) mener å ha registrert en forskjell i holdningen til det å være 

bonde ut fra hvordan rekrutteringsprosessen har vært. Noen bønder fokuserer på bondelivets 

lyse sider - en fri og selvstendig arbeidshverdag, kontakt med natur og dyr, et godt bomiljø og 

oppvekstvilkår. Disse hadde aktivt valgt å bli bonde, og gjeme prøvd seg i andre yrker og 

bodd andre steder før de tok over drifta. Andre bønder fokuserer på den dårlige økonomien i 

næringa. Disse hadde ofte tatt over foreldrenes gårdsbruk uten å ha prøvd seg i andre yrker, 

"det måtte bare bli sånn". Kanskje er det da en faktisk fordel med sene generasjonsskifter, 

hvor rekrutten har fått prøvd seg i et eller flere andre yrker i mellomtiden? Hvis odelsbamet 

velger å ta over gården, etter å ha prøvd et annet yrke i noen år, har han eller hun et klart 

sammenligningsgrunnlag. 
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Vi stilte odelsbama følgende påstand: "Min interesse for bondeyrket er viktigere for meg enn 

økonomien i næringa når jeg vurderer om jeg skal ta over gården". Resultatet av denne 

påstanden var at 54 prosent var enig, og 3 5 prosent var uenig. 11 prosent var verken enig eller 

uenig. Ingen forskjell når det gjelder kjønn, region eller produksjonsretning. De som var 

positive til å ta over gården, var i større grad enig i påstanden: 61 prosent blant de som vil ta 

over, mot 45 prosent blant de som ikke vil ta over er enig i dette. 

Rye (2000:79) mener å ha funnet at yngre bønder legger større vekt på brukets ikke

økonomiske sider enn foreldregenerasjonen. Vi fant ikke en slik sammenheng med alder når 

det gjelder dette spørsmålet. 

4.5 Oppsummering 
Omtrent halvparten av odelsbama sier at de er helt eller delvis enige i påstanden "Jeg ser 

negativt på framtida for landbruket". Vi så at odelsbamas holdninger til landbrukets framtid i 

stor grad sammenfalt med foreldrenes. Likeens viser det seg at andelen som var positive til å 

ta over gården ble drastisk redusert i de tilfeller hvor en selv eller foreldrene så negativt på 

framtida for landbruket. Dette kan man vel se som et tegn på at kjøkkenbordvaksinering 

virker. I tillegg var det :få odelsbam som mente at bondeyrket er vel ansett i samfunnet. Bare 

24 prosent var helt eller delvis enige i påstanden. 

Det er over halvparten av odelsbama som mener at interesse for yrket er viktigere enn 

økonomien i næringa når de vurderer overtakelse. Dette er et funn som støtter opp om de 

resultatene vi så fra forrige kapittel, hvor gårdens økonomiske egenskaper hadde mindre 

betydning for overtakelse. 
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Det har vært vanlig å betrakte landsbygda som tradisjonell, rolig, stabil og omsorgspreget, 

mens byen er moderne, har et større tempo og gir mulighet for anonymitet. Livsformen på 

bygdene har i stor grad vært preget av primærnæringene. De senere årene har vi vært vitne til 

en sterkere urbaniseringsprosess. De fleste bygder mister innbyggere, mens mindre byer og 

større tettsteder øker sitt folketall. Størst økning i folketallet har det vært i og rundt de største 

byene våre. I følge Berg (2002), er skillet mellom landsbygd og by mye mindre i dag enn for 

et kvart århundre siden. Det er i dag mindre forskjell på tilgang på varer og informasjon 

mellom by og bygd enn det har vært noen gang tidligere i historien. Så å si alle husstander har 

telefon og tv, veldig mange har PC med Internett-tilkobling. Privatbilismen og offentlig 

kommunikasjon har gjort det mulig for både landsbygdsbefolkning og bybefolkning å ta 

hyppige turer til sine nærområder, måtte det nå være bygd eller by. 

I tillegg til sentralisering på befolkningsnivå, har det også vært en generell dreining mot 

serviceyrker. Det er i dag mer sjelden med gårdsbruk hvor man ikke henter lønnsinntekt 

utenfor bruket enn det var for noen år siden. Dette har vi særlig sett i den økende andelen 

deltidsbønder, bønder som i tillegg til arbeidet på gården henter inntekt fra lønnsarbeid 

utenfor gården. I tillegg har kvinner i hele samfunnet i stadig større grad gått ut i lønnsarbeid, 

noe som også er tilfelle for kvinner i landbruksfamilier. Dette har særlig skjedd parallelt med 

styrkingen av offentlig sektor, og mange kvinner har funnet seg jobb innenfor omsorgsyrkene. 

Ofte vil ungdom reise bort fra bygda for å gå på skole eller jobbe noen år. De skaffer seg da 

erfaringer fra andre steder. Noen av disse ungdommene vil i sin tur flytte tilbake til landet, 

for åta over gårdsbruk, eller jobbe i annen virksomhet. Ofte skjer denne tilbakeflyttingen i 

samband med at man har etablert familie, og tar et valg om å bosette seg i nærheten av 

familien. 

Mens noen bygder trues sterkt av fraflytting, har andre klart å demme opp mot fraflyttinga og 

framstår som mer robuste. Noen bygder får eller beholder flere sentrale funksjoner, mens 

andre bygder taper servicefunksjoner som lokalbuss, skoler og posthus. 

5.1 Hvor bor de? 
Det var totalt 69 prosent av odelsbarna som var bosatt i hjemkommunen. I aldersgruppa under 

20 år, bodde ni av ti i hjemkommunen noe som vel kan forklares med at de fleste i denne 

gruppa går på videregående skole i hjemkommunen. I aldersgruppa 20 - 24 var det syv av ti 

som bodde i hjemkommunen, mens nesten halvparten i gruppa 25-29 år bodde borte fra 

hjemkommunen. I gruppa 30+ var det 64 prosent som bodde i hjemkommunen. Disse 

resultatene kan nok forklares med at mange ungdommer drar hjemmefra for å gå på skole, og 

noen, men ikke alle, flytter til hjemplassen når de stifter familie. 
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Tabell 31 Bostedets betydningfor holdning til åta over gården 

p=,000 
Ja 
Nei, men i samme fylke 
Nei, i annet fylke 
Totalt 

Ja 
59 
37 
30 
51 

Nei 
27 
48 
51 
34 

Vet ikke 
14 
16 
19 
15 

Totalt 
N=689 
N= l42 
N=l69 

N= lOOO 

Tabellen viser klart at det er en større andel av de som bor i hjemkommunen som er positiv til 

åta over gården, enn de som ikke gjør det. Det kan se ut som om jo lenger bort odelsbama 

bor, jo mindre er sannsynligheten for at de tar over gården. 

I utvalget var det 26 prosent som hadde odel til gårdsbruk i bykommune, og 74 prosent hadde 

odel til gårdsbruk i landkommune. Tabellen over viser at 43 prosent av de som kommer fra 

bykommune vil ta over gården, mens 54 prosent som kommer fra landkommune vil ta over 

gården. Det er altså en større andel av respondentene fra landet enn fra byen som vil overta 

gården. 12 prosent flere fra bykommuner enn fra landkommuner heller mot å si nei til åta 

over gården. Det er en like stor andel usikre i begge grupper. 

Tabell 32. 

p=,002 
Ja 
Nei 
Usikker 
Totalt 

Holdning til å ta over gården sett mot gårdens beliggenhet 

Bykommune 
43 
43 
14 

N=257 

Landkommune 
54 
31 
15 

N=743 

Totalt 
51 
34 
15 

N=lOOO 

5.2 Hvor ville du helst ha bosatt deg, hvis du kunne velge helt fritt? 
De aller fleste, 66 prosent av odelsbama, ville faktisk bosatt seg på hjemstedet hvis de kunne 

velge bosted uten å ta hensyn til andre faktorer. I tillegg ville 9 prosent helst valgt ei bygd 

eller mindre kommune et annet sted i Norge. Det var 7 prosent som foretrakk storby, mens 9 

prosent foretrakk mindre by. I tillegg var det 4 prosent som ville valgt et annet land, og 5 

prosent som ikke var sikre. Hvis odelsbamas bostedsønsker blir virkelig, kan det se ut som 

om det ikke er grunn for bekymring på distriktenes vegne riktig ennå. 

Tabell 33. Foretrukket bosted 

p=,000 Vil overta Vil ikke overta Ikke sikker Totalt 
På hjemstedet 85 40 58 66 
I en storby 1 15 8 7 
I en mindre by 3 17 11 9 
I ei anna bygd 6 15 9 9 
I et anna land 3 7 3 4 
Ikke sikker 3 7 11 5 
Totalt N=509 N=340 N= l51 N= lOOO 

Tabellen viser at 85 prosent av de som tror de kommer til åta over gården, foretrekker å 

bosette seg på hjemstedet sitt. Det er også 15 prosent av de som er positiv til åta over gården, 
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som helst ville ha bosatt seg en annen plass, være det seg ei anna bygd, by eller utlandet. 

Blant de som tror at de ikke kommer til å ta over, er det langt færre som helst vil bosette seg 

på hjemstedet - her synker andelen til 40 prosent. På den andre siden ser vi at av de som tror 

de vil overta, så er det likevel 13 prosent som helst ville ha bosatt seg et annet sted - være det 

seg en annen by eller bygd eller utlandet - hvis de kunne velge fritt. 

En NIBR-rapport fra 2001 viser bygdeungdom i aldersgruppa 20-34 sine svar på følgende 

spørsmål: "Har du gjort deg noen tanker om å flytte eller bli boende?": 

Tabell 34. Bygdeungdoms tanker om bosetting (2001) 

Kommer til å bli boende her i mange år 
Flytte så snart det praktisk lar seg gjøre 
Flytte i forbindelse med utdanning, flytter ikke tilbake 
Komme tilbake etter endt utdanning 
Bo/jobbe andre steder, kanskje tilbake 
Uaktuelt å flytte tilbake etter å ha flyttet ut 
Kilde: NIBR-rapport 2001 

Menn 
65,0 
15,2 
3,8 
5,2 

20,9 
7,7 

Kvinner 
73,7 
13,1 
3,8 
4,7 
13,2 
4,7 

Vi ser at en stor andel av respondentene oppgir at de vil bo på det samme stedet som de bor nå 

i mange år framover. Andelen er større for kvinner enn menn. Tabellen skjuler imidlertid den 

store forskjellen mellom aldersgruppene i materialet. Blant ungdom i gruppa 20-24 år er det 

henholdsvis 36 prosent menn og 48 prosent kvinner som sier at de kommer til å bli boende i 

mange år. I aldersgruppa 30-34 år er det 85 prosent menn og 90 prosent kvinner som sier det 

samme. Dette er helt klart en stor forskjell. 50 prosent av mennene i aldersgruppa 20-24 

holder muligheten åpen foråreturnere etter å ha utdannet seg eller jobbet andre steder, mens 

40 prosent av kvinnene oppgir dette. 

Disse funnene forsterkes av Adresseavisas undersøkelser om ungdoms framtidsønsker (flere 

artikler, våren 2003). En overveiende stor andel av ungdommene sier at de vil ut i verden i 

løpet av ungdomstida, kanskje studere eller jobbe i utlandet en periode. Men når det er på tide 

å etablere familie, vil de fleste flytte tilbake til hjemstedet eller i nærheten av dette. 
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5.3 Viktigste årsaker til å velge bosted 

Tabell 35. Forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder valg av bosted 

p=,000 Odelsgutter Odelsjenter Totalt 
Gode oppvekstmuligheter for barn 12 18 14 

Muligheter for relevant jobb/arbeidsmarkedet 25 26 25 
Gårdens beliggenhet 18 10 15 
Sosial tilhørighet, venner og familie 19 20 20 
Kultur- og fritidstilbud 2 1 1 
Gode muligheter for friluftsliv 8 6 7 
Ektefelle I samboers ønske 3 6 4 
Annet 8 8 8 
Ikke sikker 6 5 6 
Totalt N=546 N=454 N= lOOO 

Den årsaken som flest oppgir til å velge bosted, er muligheter for relevant jobb, altså 

arbeidsmarkedet på stedet. En fjerdedel av odelsbama, likt for gutter og jenter, oppgir dette. 

Sosial tilhørighet, venner og familie kommer på andreplass med 20 prosent, også her enes 

jentene og guttene. De største forskjellene mellom jenter og gutter er at jenter legger større 

vekt på oppvekstmuligheter enn gutter. 18 prosent av jentene mot 12 prosent av guttene er 

opptatt av dette. Guttene på sin side er mer opptatt av gårdens beliggenhet enn jentene, 18 mot 

10 prosent oppgir at dette er den viktigste årsaken når bosted skal velges. Som vi ser så er det 

svært få som velger bosted ut i fra kultur- og fritidstilbud. Også ektefelle/samboers ønsker 

kommer langt ned, selv om 6 prosent av jentene oppgir at dette er den viktigste grunnen til å 

velge bosted. 

5 .4 Utdanning 
Stadig flere ungdommer tar videregående- og høgere utdanning, i forhold til 

foreldregenerasjonen må utviklingen betegnes som eksplosiv. Det at mange odelsbam skal ta 

over gården, er i liten grad en hindring for å ta utdanning. Få går inn i bondeyrket rett etter 

avsluttet grunnskole. Dette betyr at mange odelsbam må planlegge for to karrierer - det yrket 

de skal ha før de tar over gården, og bondeyrket. 

5.4.1 Utdanningsplaner 
Tabell 36. Utdanningsplaner for odelsjenter og odelsgutter 

p=,000 Mann Kvinne Totalt 
Grunnskole 4 4 4 
Videregående 41 36 38 
Fagskole 23 8 16 
Høgskole/univ. inntil 4 år 21 34 27 
Høgskole/univ. over 4 år 11 17 14 
Annet 2 2 2 
Totalt N=546 N=454 N=lOOO 
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Vi spurte respondentene om valg av utdanning, eventuelt plan for utdanning, se tabellen over. 

Vi ser at det er visse forskjeller mellom kvinner og menns planer/valg av utdanning. Flere 

kvinner enn menn ser ut til å ville velge høgere utdanning på universitet- og høgskolenivå, 51 

prosent av kvinnene mot 32 prosent av mennene planlegger dette. Fagskole (teknisk fagskole, 

agrotekniker o.l) ser ut til å være betydelig mer populært blant odelsgutter enn odelsjenter. 

5 .4 .2 Landbruksutdanning 
Det har i de siste årene vært diskutert om det skal settes formelle krav til utdanning blant 

matprodusenter. At næringa er blitt mer spesialisert, og at forbrukere krever mer, er 

argumenter som er blitt tatt til inntekt for et slikt syn. Tall fra SSB sine utvalgstellinger, viser 

at andelen gårdbrukere med landbruksutdanning er økende (SSB 1999). I 1999 hadde 38 

prosent landbruksutdanning på agronomnivå eller høgere . En undersøkelse blant 

nyrekrutterte bønder viste at yngre bønder i større grad har landbruksutdanning enn eldre 

kolleger (Tviberg og Haanes 1999). I gruppen under 30 år var det 50 prosent av gårdbrukerne 

som hadde landbruksutdanning. 

I denne sammenheng blir det interessant å se på hvilke planer odelsbama har med hensyn til 

utdanning. Vi spurte de odelsberettigede om de hadde formell landbruksutdanning, eller om 

de planla en slik utdanning. Nedenfor vises resultatet av disse spørsmålene: 

Tabell 37. Har tatt eller planlegger formell landbruksutdanning, etter overtakelse 

Ja Nei Vet ikke Totalt 
Har planer om landbruksutdanning 
Ingen planer om landbruksutdanning 
Totalt 

41 
59 
100 

8 
92 
100 

25 
75 
100 

27 
73 
100 

Tabellen over viser at det er 27 prosent i utvalget som har tatt landbruksutdanning, eller 

planlegger en slik utdanning. Av de som er positive til å overta gården ligger andelen på 41 

prosent. Dette viser likevel at nesten 60 prosent av de som tenker å ta over gården, ikke har 

tenkt å skaffe seg en utdanning innenfor landbruket. På en odelsjentesamling vi deltok på, ble 

dette resultatet framlagt for odelsjentene. Det kom da fram at foreldrene til odelsjentene var 

pådrivere for atjentene skulle skaffe seg en annen kompetanse i tillegg til gården, heller ennå 

satse på landbruksutdanning. Tanken bak dette var at det ville bli behov for flere ben å stå på, 

gårdsdriften var ikke nok til "brødfø seg". En krysskjøring mellom landbruksutdannig og 

kjønn bekrefter at kvinner heller satser på annen utdanning enn landbruksutdanning: 32 

prosent av odelsguttene mot 21 prosent av odelsjentene har tatt eller planlegger 

landbruksutdanning. 

5.5 Arbeid 
I kapittel 5.3 så vi at mulighetene for å få en relevant jobb, var den viktigste faktoren når 

odelsbama skal velge bosted. 
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5.5.1 Odelsbamas sysselsetting 
Hva gjør odelsbama i dag? Her opererer vi med mange svaralternativer for å fange opp den 

variasjonen som er blant unge mennesker i denne gruppa, hvor det er vanlig å kombinere 

ulike aktiviteter. 

Tabell 38. Odelsbarnas sysselsetting 

Jobber på gården 
Jobber utenfor gården 
Jobber både på gården og utenfor gården (minst 10 timer i uka) 
Går på skole 
Går på skole og jobber på gården 
Går på skole, jobber på gården og jobber utenfor gården minst 10 timer i uka 
Går på skole og jobber utenfor gården 
Annet 
Antall 

Prosent 
3 
54 
6 
25 
4 
2 
2 
4 
N= lOOO 

Den klart største gruppa er de som jobber utenfor gården, dette gjelder 54 prosent av de 

spurte. Videre er det 25 prosent som går på skole og 2 prosent som kombinerer skole med 

jobb utenfor gården. 

I det følgende slår vi sammen gruppene etter hovedbeskjeftigelse. Tabellen under viser at 

signifikant flere menn enn kvinner jobber fullt eller delvis på gården. Ikke uventet er det slik 

at en større andel av de som har gårdsjobb er mer positiv til å ta over gården enn de som 

jobber fullt utenfor eller går fulltid på skole. Det var 68 prosent av de som jobber på gården 

som var positiv til å ta over. 

Tabell 39. Odelsbarnas sysselsetting - i forhold til lfiønn 

p=,000 Mann kvinne Totalt 
Jobber fullt eller delvis på 25 15 21 
gården 
Jobber fullt utenfor gården 55 53 54 
Går på skole fulltid 21 32 26 
Totalt N=546 N=454 N=lOOO 

5. 5 .2 Arbeidsmarkedet på stedet der gården ligger 
I kapittel 3.2 så vi at bare 11 prosent av odelsbama kunne ha gården som familiens 

hovedinntektskilde. For de aller fleste må betydelige deler av familieinntekten hentes utenfra 

gårdsbruket. 

Arbeidsmarkedet er avhengig av de internasjonale og nasjonale økonomiske trendene, likevel 

kan det være store lokale variasjoner. Vi ba respondentene vurdere hvor lett eller vanskelig 

det ville bli å finne arbeid på stedet der gården ligger, sett i lys av deres utdanning eller 

utdanningsplaner. Resultatet ble som følger: 
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Tabell 40. 

p=,000 
Ja 
Nei 
Ikke sikker 
Totalt 

Arbeidsmarkedet på hjemstedet for respondenten 

Svært eller ganske lett 
55 
30 
15 

N=729 

Svært eller ganske vanskelig 
30 
55 
15 

N=210 

Totalt 
50 
35 
15 

N=939 

Side 45 

Hele 78 prosent av utvalget anser det som uproblematisk å få seg en relevantjobb på stedet 

der gården ligger, mens 22 prosent tror at det kan bli vanskelig. Det kommer klart fram at det 

er større andel som ønsker å overta gården i de områdene der det er lett å finne seg alternativ 

jobb. De som går inn i landbruket i dag ser jo også i større grad enn foreldregenerasjonen at 

de må kombinere gårdsdrift med jobb utenfor gården. Sammenligner vi med tallene fra 1996, 

så var det 87 prosent av de odelsberettigede som var ubekymret for mulighetene til å skaffe 

seg en annen jobb på stedet, mens bare 13 prosent anså det svært eller ganske vanskelig å 

skaffe seg jobb på stedet. 

Vi har også valgt å ta med et spørsmål om eventuell ektefelle/samboers mulighet for å skaffe 

seg en jobb på stedet der gården ligger. Det var 43 prosent som oppga at de ikke hadde 

samboer/ektefelle. Disse har vi holdt utenfor, det samme gjelder de som oppga at partneren 

bare skulle jobbe på gården hvis odelsbamet tok over. Dette fordi disse svarene ikke sier noe 

om arbeidsmarkedet på stedet. Av de som er igjen, var det da 80 prosent som sa at det ville 

være svært eller ganske lett for partner å skaffe seg jobb på stedet der gården ligger, mens 20 

prosent mente at dette ville være svært eller ganske vanskelig. Både mulighetene for eget 

arbeid, og mulighet for arbeid for en eventuell partner har signifikant betydning for valget om 

å overta gården. Tabellen under sammenstiller dette. 

Tabell 41. Arbeidsmarkedets betydning for overtakelse av gårdsbruk 

p=,000 Vil overta Vil ikke overta Ikke sikker Total 
Eget arbeid Svært eller ganske lett 55 30 15 N=729 

Svært eller ganske vanskelig 30 55 15 N=210 
Partners arbeid Svært eller ganske lett 59 31 10 N=434 

Svært eller ganske vanskelig 27 56 17 N=l 11 

Siden denne undersøkelsen ble gjennomført (sommer 2002), har arbeidsmarkedet endret seg. 

Antallet totalt arbeidsledige har steget sterkt, og nyhetene er fulle av arbeidsplasser som blir 

nedlagt innenfor en rekke yrker. Det kan tenkes at konjunkturene på arbeidsmarkedet er med å 

påvirke odelsbamas holdninger i dette spørsmålet. 

5.5.3 Arbeidsbelastning 
Vi spurte de som var interessert i åta over gården om hvordan de helst ville jobbe, heltid eller 

deltid på gården. Mange har lagt vekt på at siden odelsbama i stor grad har skaffet seg en 

utdanning og et yrke før overtakelse på grunn av sene generasjonsskifter, vil noen av dem 

ønske å fortsette i dette yrket kanskje på deltid, selv om de tar over gården. 
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I tabellen under viser andre kollonne hvordan man kunne ønske seg at arbeidsbelastningen 

ble, og tredje kollonne viser hvordan man tror at den faktiske situasjonen blir. Som vi ser av 

tabellen, så er det 43 prosent som ønsker å jobbe deltid ved siden av gårdsdrifta. Det er også 

nesten halve utvalget som ønsker å jobbe heltid på gården. De fleste odelsbarn ser imidlertid 

for seg at de blir nødt til å kombinere gårdsdrifta med arbeid utenfor gården, enten deltid (70 

prosent) eller heltid (13 prosent). Bare 17 prosent kan jobbe heltid på gården, selv om nesten 

halvparten ønsker dette. Altså er spriket mellom ønske-situasjonen og den faktiske hverdagen 

stor for mange odelsbarn. Dette kan være en medvirkende årsak til at noen bestemmer seg for 

ikke å ta over gården. Det er bare de som har svart positivt på spørsmålet om å overta gården, 

som ble spurt dette spørsmålene. 

Tabell 42. Ønsket og faktisk arbeidsbelastning 

Heltid på gården 
Deltid utenfor gården 
Heltid utenfor gården 
Totalt 

5.5.4 Strategier for framtidig drift 

Ønsket 
46 
43 
11 

100 

Faktisk 
17 
70 
13 

100 

Det landbruket vi til enhver tid har her i landet, vil alltid være preget av de personene som er 

gårdbrukere. De valg som nye bønder gjør i forhold til gårdsdrifta, vil være med på å prege 

landbruket og bygdene framover. Undersøkelser viser at ved overtakelse av gården, er det 

svært mange som enten øker produksjonen, legger om eller starter med nye næringer (Tviberg 

og Haanes 1999). I tabellen under er de odelsbarna som er positive til overtakelse spurt om 

hvorvidt det kan være aktuelt å starter opp med noe nytt: 

Tabell 43. Nye produksjoner og næringer 

Aktuell å innføre 
Uaktuell 
Ikke sikker 
Finnes allerede på gården 
Totalt 

Økologisk 

23 
61 
12 
5 

N=509 

Hestehold 

19 
64 
5 
12 

N=509 

Nye næringer 

34 
46 
10 
9 

N=509 

Med nye næringer mener vi her småskala matproduksjon, bygdeturisme, grønn omsorg etc. 

Som tabellen over viser, så er det svært mange av de som er positiv til å ta over gården som 

vurderer å innføre nye produksjoner eller tilleggsnæringer på gården ved overtakelse. Hele 23 

prosent vurderer økologisk produksjon som aktuell å innføre, i tillegg er det fem prosent som 

oppgir at gården allerede er økologisk. Kvinner er noe mer positiv til økologisk produksjon 

enn menn, 29 prosent av kvinnene mot 21 prosent av mennene vil vurdere økologisk drift hvis 

de tar over gården. 
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En femtedel av respondentene vurderer å innføre hestehold hvis de tar over gården. Også her 

er odelsjentene betydelig mer positiv enn odelsguttene, 26 prosent av odelsjentene mot 16 

prosent av odelsguttene ser hestehold som aktuelt. 

Det som ser ut til å være mest aktuelt, er det vi her har kalt nye næringer. En tredjedel av de 

som tror de kommer til å ta over gården, vurderer nye næringer som aktuelt. Her er det 

imidlertid ingen forskjell mellom odelsgutter og odelsjenter. 

5. 6 Oppsummering økonomiske faktorer 
Til nå i denne rapporten har vi beskrevet de økonomiske sidene ved gården, lokalsamfunnet 

og landbrukets rammebetingelser i den grad disse får betydning for valg om overtakelse av 

gården. Vi har sett at enkelte faktorer har større betydning for om odelsbamet vil ta over 

gården enn andre. Noen hypoteser har vi :fatt bekreftet, andre har vi måttet forkaste. 

For å se de enkelte variablene i sammenheng, har vi benyttet logistisk regresjon. Dette er en 

metode som kan brukes for å beregne sannsynligheten for at odelsbama vil ta over gården. 

Spørsmålet om odelsbama vil ta over gården betegnes her som den avhengige variabelen, 

mens de andre spørsmålene utgjør de uavhengige variablene. 

Ved hjelp av logistisk regresjon kan vi finne ut hvor stor effekt de enkelte uavhengige 

variablene har på om odelsbama vil ta over gården eller ikke. Eksempelvis vil vi teste om det 

har betydning for overtakelse at det er lett å finne seg annet arbeid på hjemstedet. Ved å bruke 

logistisk regresjon, kan vi :fa bekreftet eller avkreftet om det at det er lett å finne seg 

alternativt arbeid på det stedet der gården ligger, øker sannsynligheten for at odelsbamet vil ta 

over gården. I tillegg kan vi beregne hvor stor effekt det vil ha på sannsynligheten for at 

odelsbamet tar over gården. 

For overtakelse 

Heltidsbruk 

Annet arbeid på stedet lett å få 

Lav utdanning 

Årsverk (2 eller mer) 

Dekar (200 eller mer) 

Landkommune 

·Sentrale strøk (Østlandet, Sørlandet) 

Mot overtakelse 

Bruket har liten økonomisk betydning 

Annet arbeid vanskelig å få 

Utdanning på høgskole el. universitet 

Årsverk (under 2) 

Dekar (under 200) 

Bykommune 

Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge 
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Av disse variablene var det tre som bidro til å forklare hvorfor odelsbam tar over. 

• Lav utdanning økte sannsynligheten med overtakelse med 8 prosent 

• Lett å få alternativt arbeid på stedet økte sannsynligheten for overtakelse med 28 prosent 

• At gårdsbruket lå på Sørlandet eller Østlandet økte sannsynligheten for overtakelse med 

14 prosent. 

I vedlegg 1 forklares metoden bak logistisk regresjon, og de tilhørende tabellene vises. 
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6 Deltakelse i gårdsarbeidet 

I denne delen av rapporten skal vi gå over til å se på de sosiale faktorene som kan tenkes å ha 

betydning for om odelsbarnet vil ta over gården. Påvirkning fra foreldre og søsken, om en 

selv har deltatt i gårdsarbeidet og det sosiale miljøet på stedet er faktorer som kan påvirke 

lysten og viljen til å gå inn i landbruksnæringa. I dette kapitlet ser vi på odelsbarnas deltakelse 

i gårdsarbeidet som barn. 

6.1 Gårdsarbeid - forskjell mellom kvinner og menn 
Kvinner hadde en fleksibel arbeidsrolle i det gamle bondesamfunnet, hvor kvinner utførte en 

rekke arbeidsoppgaver inne og ute (Bolsø 1994). Ved erstatninga av hest med traktor, ble 

uteoppgavene rasjonalisert samtidig med at mannen fikk hovedansvaret for traktoren (som 

han tidligere hadde hatt for hesten). Rasjonaliseringa førte til at kvinners arbeidsoppgaver ble 

mye mindre fleksible. Mekaniseringa av landbruket førte til en maskulinisering av 

arbeidsoppgavene på gården. Et eksempel på dette er innføringa av melkemaskina, som førte 

til at menn i mye større grad engasjerte seg i fjøsarbeidet. Kvinnekampen på 60- og 70-tallet 

satte fokus på mange skjevheter også innenfor landbruket. Dette førte til mye arbeid for å 

synliggjøre kvinner innenfor landbruket og kvinners arbeidsinnsats. Undersøkelser har vist at 

det har vært vanlig å undervurdere kvinners arbeidsinnsats på gården (Bolsø 1994). 

I en periode kunne det se ut som om kvinner var på vei ut av gårdsdriften. Almås har brukt 

begrepene Avtausisering (50-tallet), Avtanisering (fram til 1960) og Avkonisering (fra 1960 

og utover) for å vise til hvilken tid ulike kvinnegrupper forlot landbruket og gårdsarbeidet 

(Blekesaune og Krokstad 1997). Alternative arbeidsplasser i industrien, varehandel og det 

offentlige ble nye arbeidsplasser for kvinner fra gårder. I dag har vi en situasjon hvor svært 

mange bondekvinner er sysselsatt utenfor landbruket. Mange deltar imidlertid fortsatt i 

arbeidskrevende arbeidsoppgaver på gården i tillegg. 

Forrige rekrutteringsundersøkelse viste at det var store forskjeller mellom odelsgutters og 

odelsjenters deltakelse i familiens samlede arbeidsoppgaver (Eldby 1996). Størst var 

forskjellene når det gjelder innearbeidet, som husarbeid. I lys av den nedgangen vi har 

registrert i andelen odelsbarn som er positiv til å ta over gården, er det interessant å se om det 

har vært en endring i odelsbamas deltakelse i gårdsarbeidet. 

6.2 Deltakelse i gårdsarbeidet 
Det å drive en gård krever kunnskap og erfaringer på svært mange felt. Dyrestell, 

maskinkjøring, vedlikehold så vel som økonomi og kunnskaper om gjødsling og bruk av 

sprøytemidler er eksempler på noen av de arbeidsoppgaver en gårdbruker må mestre. Mye av 

det man trenger for å kunne drive en gård er kunnskaper som ikke læres på skolen. "Leaming 
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by <loing", eller læring gjennom deltakelse, er i de fleste tilfeller den mest effektive måte å 

lære arbeidsoppgavene på gården. Derfor har vi her en hypotese om at deltakelse i ulike 

arbeidsoppgaver på gården gjennom oppveksten vil ha betydning for de tanker odelsbamet 

gjør seg om overtakelse. En aktiv deltakelse i gårdens arbeidsoppgaver vil føre til større 

kunnskap og interesse for gårdsarbeid. Dette illustreres i figuren i kapittel 1.6. At odelsbamet 

har vist interesse for gårdens arbeidsoppgaver i oppveksten, ser vi som en faktor som vil føre 

til økt interesse for å ta over gården. 

Vi stilte respondentene spørsmål om hvorvidt de hadde deltatt i ulike typer arbeid på gården. 

Dette var: 

• Stell av husdyr 

• Husarbeid 

• Traktorkjøring 

• Onnearbeid uten kjøring av traktor (eks. steinplukking, innhøsting) 

• Vedlikehold av maskiner og bygninger 

Odelsbama ble bedt om å ta stilling til disse spørsmålene på denne måten: Har deltatt mye, en 

del eller lite i disse oppgavene. Noen spørsmål vil være uaktuelle for visse respondenter, for 

eksempel hvis det ikke finnes husdyr på gården. De respondentene som har svart at 

spørsmålet er uaktuelt, er holdt utenfor analysen i hvert enkelt tilfelle. 

6.2.1 Stell av husdyr 
Det var nesten halvparten av odelsbama som oppga at de hadde deltatt mye i stell av husdyr, 

mens 27 prosent hadde deltatt en del og 16 prosent hadde deltatt lite. For 11 prosent var 

spørsmålet uaktuelt da det ikke fantes husdyr på gården. Hvis vi ser etter kjønnsforskjeller i 

materialet, får vi dette bildet: 

Tabell 44. Odelsgutter og odelsjenters deltakelse i stell av husdyr 

p=,039 Menn Kvinner Totalt 
Deltatt mye 55 48 51 
Deltatt en del 30 31 31 
Deltatt lite eller ingenting 15 21 18 
Totalt N=483 N=406 N=889 

Vi ser at selv om det er en signifikant forskjell mellom odelsgutter og odelsjenters deltakelse i 

arbeidet med husdyr, så er det bare 7 prosent flere odelsgutter enn odelsjenter som oppgir at 

de har deltatt mye i arbeidet. 

En undersøkelse av de økonomiske bakgrunnsvariablene gir oss en pekepinn om at deltakelse 

i arbeidet på gården kan ha noe med gårdens inntektsmulighet, størrelse og tilstand å gjøre. På 

mange av de større gårdene vil det naturlig nok være større behov for at hele familien deltar i 

gårdsarbeidet, i hvert fall i arbeidsintensive perioder. Likevel er det slik at deltakelse i 
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gårdsarbeidet i stor grad er en opplæring i framtidig yrke for barna, og derfor også viktig på 

mindre gårder. 

Tabell 45. Gårdens framtidige inntektspotensial i forhold til odelsbarnas deltakelse i 

arbeidet med husdyr som barn 

p=,001 Hovedinntektskilde 
Deltatt mye 66 
Deltatt en del 22 
Deltatt lite eller 12 
ingenting 
Totalt N=l05 

Jobbe en del ved siden av 
54 
32 
14 

N=360 

Bi-inntektskilde 
47 
32 
22 

N=403 

Totalt 
52 
31 
18 

N=868 

Tabellen viser at jo større andel gården kan spille i familiens framtidige inntekt, jo større 

andel av odelsbama har deltatt aktivt i arbeidet med husdyr i løpet av oppveksten. 

Analysen viser også en tendens mot større deltakelse der hvor det er blitt foretatt større 

investeringer i maskiner eller driftsbygninger siste 5 år. Det var 55 prosent som hadde deltatt 

mye på gårdene der det var investert, mot 4 7 prosent der det ikke var investert. 

Gårdens størrelse har også betydning for deltakelse i arbeidet med husdyr. For det første er 

det slik at blant de som vet gårdens areal, er det 57 prosent som har deltatt mye i 

husdyrarbeidet, mens blant de som ikke vet gårdens areal er det 13 prosent færre som oppgir 

dette. Dette støtter opp om teorier rundt "occupational inheritance'', eller læring og 

informasjon gjennom deltakelse (Leckie 1996). For gårdens størrelse i areal får vi høgest 

deltakelse blant de som oppgir at gården er mellom 200-299 da (69% har deltatt mye), og i 

mellom 100-199 da (61 % har deltatt mye). Både de som hadde over 300 da og de som hadde 

under 100 da deltok mindre (henholdsvis 55% og 48% som hadde deltatt mye). 

I den gruppa som oppga at det var to årsverk eller mer på gården, var det hele 76 prosent som 

sa at de hadde deltatt mye i arbeidet med husdyr i oppveksten, mens i gruppa med mindre enn 

ett årsverk hadde bare 42 prosent deltatt mye i arbeidet. Her er det imidlertid, som tidligere 

nevnt, knyttet betydelig usikkerhet til tallene, da en stor del av odelsbama ikke kunne oppgi 

antall årsverk på gården. 

Vi finner en klar sammenheng mellom deltakelse i husdyrstell og holdning til overtakelse. De 

som har deltatt mest i arbeidet med husdyr, er også de som er mest positive til å ta over 

gården. 

Tabell 46. Holdning til å ta over gården mot deltakelse i husdyrstell 

p=,000 Ja Nei Ikke sikker Totalt 
Deltatt mye 60 39 52 51 
Deltatt en del 27 34 35 31 
Deltatt lite eller ingenting 13 27 13 18 
Totalt N=445 N=312 N=132 N=889 
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I undersøkelsen i 1996 var spørsmålet deltakelse i husdyrstell oppdelt i tre underposter: 

Foring av husdyr, melking og renhold i husdyrrom. Det var 46 prosent som hadde deltatt ofte 

i f6ring, 28 prosent hadde deltatt ofte i melking, og 32 prosent hadde deltatt ofte i arbeidet 

med hovedrenhold i husdyrrom. Vi antar derfor at minst like mange adelsbarn i 1996 deltok 

mye i arbeidet med husdyr på gården som i 2002. 

6.2.2 Deltakelse i husarbeid 
Det første vi merker oss, er at det er 10 av respondentene som oppgir at husarbeid ikke er 

aktuelt for dem- det vil si at det ikke fantes husarbeid i deres oppvekst. Her er det nok skjedd 

en misforståelse. Siden dette likevel bare gjelder 1 prosent av utvalget, fordelt på 3 odelsjenter 

og 7 odelsgutter, holder vi disse utenfor 

Tabell 47. Deltakelse i husarbeid - forslqell mellom odelsgutter og odelsjenter 

p=,000 Menn Kvinner Totalt 
Deltatt mye 12 42 26 
Deltatt en del 40 42 41 
Deltatt lite eller ingenting 49 16 34 
Totalt N=539 N=451 N=990 

Tabellen bekrefter det tradisjonelle oppvekstmønstret. Mens de aller fleste jentene har deltatt 

mye eller en del i husarbeidet, har de fleste guttene deltatt en del eller lite/ingenting i 

husarbeidet. Deltakelse i husarbeidet har imidlertid ingen betydning for ønsket om å ta over 

gården, hvis man holder kjønn utenfor analysen. 

6.2.3 Deltakelse i utearbeidet - traktorkjøring og onnearbeid uten traktor 
Bolsø (1994) hevder at i landbruket er den kjønna kodinga av traktoren mannlig. Vår 

undersøkelse bekrefter det tradisjonelle kjønnsrollemønstret når det gjelder traktorkjøring, se 

tabellen under. Syv av ti gutter har deltatt mye i traktorkjøring i oppveksten, mens knapt to av 

tijenter kan si det samme. Det er bare fem prosent av odelsguttene som har deltatt lite eller 

ingenting i traktorkjøring, mot 56 prosent av odelsjentene. 

Tabell 48. Traktorlqøring under oppveksten 

p=,000 
Deltatt mye 
Deltatt en del 
Deltatt lite eller ingenting 
Totalt 

Menn 
70 
25 
5 

N=544 

Kvinner 
16 
28 
56 

N=451 

Tabell 49. Traktorlqøring - forskjell fra 1996 til 2002 

p=,005 1996 
Deltatt mye 55 
Deltatt en del 25 
Deltatt lite eller ingenting 20 
Totalt N=277 
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2002 
45 
26 
28 

Totalt 
45 
26 
28 

N=995 

N=995 
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Ser vi på onnearbeid uten bruk av traktor, så jevner det seg litt mer ut mellom odelsguttene og 

odelsjentene. Fortsatt er det større andel av guttene som har deltatt mye i arbeidet, 56 prosent 

oppgir dette, mot 38 prosent av jentene. 

Tabell 50. Onnearbeid uten bruk av traktor 

p=,000 
Deltatt mye 
Deltatt en del 
Deltatt lite eller ingenting 
Totalt 

Menn 
56 
36 
9 

N=538 

Kvinner 
38 
40 
22 

N=444 

Totalt 
48 
38 
15 

N=982 

For onnearbeid finner vi også en sammenheng med ønske om overtakelse, men denne er ikke 

like sterk som for traktorkjøring. Imidlertid er det også her en forskjell hvor 55 prosent av de 

som er positive til overtakelse har deltatt mye, mens 45 prosent av de som ikke vil overta har 

deltatt mye. 

Også for onnearbeid uten bruk av traktor, har det vært en endring i odelsbamas deltakelse på 

seks år, selv om den ikke er like stor som for traktorkjøring. Seks prosentpoeng færre oppgir 

at de har deltatt mye i onnearbeid som barn, mens 13 prosent flere oppgir at de har deltatt en 

del i slik aktivitet. 

Tabell 51. Deltakelse i onnearbeid uten bruk av traktor - 1996 og 2002 

p=,000 
Deltatt mye 
Deltatt en del 
Deltatt lite eller ingenting 
Uaktuell aktivitet 
Totalt 

1996 
53 
24 
19 
4 

N=544 

2002 
47 
37 
14 
2 

N=451 

For onnearbeid finner vi ingen sammenheng mellom gårdens andel av familiens framtidige 

inntekt, og deltakelse i arbeidet som barn. Derimot finner vi en slik sammenheng når det 

gjelder traktorkjøring, slik at det er en større andel odelsbam som har deltatt mye der gården 

kan være eneste inntektskilde (55%), enn der man må jobbe en del ved siden av (47%) og der 

gården vil bli en bi-inntektskilde (42%). Det er også sammenheng mellom gårdens størrelse 

og traktorkjøring og onnearbeid, på linje med det vi fant når det gjelder deltakelse i arbeidet 

med husdyr. 

6.2.4 Deltakelse i vedlikehold 
Ser vi på deltakelse i arbeidet med vedlikehold, så kan det se ut som om kjønnsforskjellene 

stadig er like markerte i landbruket i dag. Bare fire prosent av kvinnene hadde deltatt mye 

vedlikehold av bygninger og maskiner i oppveksten, mens 39 prosent av mennene oppga 

dette. Totalt var det nesten en fjerdedel som hadde deltatt mye i vedlikeholdsarbeid, mens 

nesten halvparten oppga at de hadde deltatt lite eller ingenting i dette arbeidet. 
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Tabell 52. Odelsgutter og odelsjenters deltakelse i vedlikehold av maskiner og bygninger 

p=,000 Menn Kvinner Totalt 
Deltatt mye 39 4 23 
Deltatt en del 41 20 31 
Deltatt lite eller ingenting 20 76 46 
Totalt N=544 N=450 N=994 

Tabell 53. Deltakelse i vedlikehold etter alder 

p=,001 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30 år og over Totalt 
Deltatt mye 14 20 25 31 23 
Deltatt en del 33 33 32 29 31 
Deltatt lite eller 53 47 43 40 46 
ingenting 
Totalt N=225 N=248 N=221 N=300 N=994 

Tabellen over viser klart at deltakelse i vedlikehold øker jo eldre respondentene er. En årsak 

til dette, kan være at slikt arbeid kanskje har en høgere terskel kunnskapsmessig, og at 

kompetanse bygges opp etter som odelsbamet blir eldre. 

Når det gjelder deltakelse i vedlikehold, så finner vi ingen sammenheng mellom gårdens 

inntektspotensial og odelsbamas deltakelse. Derimot er det slik at jo flere årsverk på gården, 

jo større er andelen som har deltatt mye. 

I 1996-undersøkelsen var det også her flere poster på dette spørsmålet. 24 prosent hadde 

deltatt mye i vedlikehold/reparasjoner av maskiner, og 21 prosent hadde deltatt mye i 

vedlikehold av bygninger. Dette gir oss en indikasjon på at odelsbama i 1996 deltok minst 

like mye som odelsbam i 2002, og kanskje mer. 

6.2.5 Deltakelse i gårdsarbeidet- oversikt 

Tabell 54. Felles oversikt deltakelse i gårdsarbeid totalt i 2002 

Aktivitet 
Stell av husdyr 
Husarbeid 
Traktorkjøring 
Onnearbeid 
Vedlikehold 

Deltatt mye 
51 
26 
45 
48 
23 

Deltatt noe 
31 
41 
26 
38 
31 

Deltatt lite 
18 
34 
28 
15 
46 

Som tabellen over viser, så er det flest som rapporterer å ha deltatt mye i aktivitetene stell av 

husdyr, onnearbeid uten traktor og traktorkjøring. Her er det rundt halvparten som har deltatt 

mye. Husarbeid og vedlikehold av maskiner og bygninger kommer ut med omkring en 

fjerdedel som har deltatt mye. Den aktiviteten flest sier at de har deltatt lite i er vedlikehold, 

hvor nesten halvparten av odelsbama har deltatt lite eller ingenting i løpet av oppveksten. 
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6.3 Deltakelse i NBU eller 4H i oppveksten 
Vi har valgt å stille odelsbarna spørsmål om deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjoner 

gjennom oppveksten. Norges Bygdeungdomslag (NBU) og 4H ble valgt på grunn av at de er 

landsdekkende, og retter seg spesielt mot interesse for gård og bygder. NBU har omkring 150 

lokallag, mens 4H har 733 4H-klubber (kilde: Organisasjonenes Internettsider). 

Deltakelse i ungdomsorganisasjonene ser ut til å variere ut i fra hvilken region gården ligger i. 

Tabellen under viser dette: Vest-Norge, Trøndelag og Nord-Norge har lavest deltakelse, mens 

det øvrige Norge ligger noe høgere. Årsaker til dette kan nok til dels ligge i ulik utbredelse av 

tilbudene i landet. 

Tabell 55. Deltakelse i ungdomsorganisasjoner, regional forslqell 

p=,001 Sentrale Østlandet + Hedmark, Oppland, Vest-Norge Trøndelag og Totalt 
Sørlandet Buskerud Nord-Norge 

Ja, NBU 11 16 8 3 10 
Ja,4H 27 22 26 28 26 
Ja, begge 9 8 5 5 7 
Nei, ingen av 53 54 61 64 58 
dem 
Totalt N=229 N=226 N=328 N=217 N= lOOO 

Totalt så ser vi at det er 42 prosent av odelsbarna som har deltatt i en eller begge 

disse barne- og ungdomsorganisasjonene i oppveksten. Av disse har 10 prosent deltatt i NBU, 

26 prosent i 4H og 7 prosent i begge organisasjonene. Vi finner ikke noen forskjell mellom 

gutter og jenter på dette spørsmålet. 

Vi har en hypotese om at deltakelse i disse organisasjonene fremmer ønsket om å ta over 

gården. Når vi analyserer våre data ut i fra en slik hypotese, så finner vi at det er 6 prosent 

flere av de som er positiv til å ta over gården som har deltatt i ungdomsorganisasjonene enn 

blant de som er negative til å ta over gården. Blant de som er usikre på om de vil ta over 

gården eller ikke, er det derimot hele syv av ti som ikke har deltatt i organisasjonene. 

Tabell 56. Deltakelse i ungdomsorganisasjoner i fht overtakelse av gården 

p=,000 Ja Nei Ikke sikker Totalt 
Ja, NBU 12 7 7 10 
Ja, 4H 26 29 19 26 
Ja, begge 9 4 5 7 
Nei, ingen av 54 60 70 58 
dem 
Totalt N=509 N=340 N=l51 N=lOOO 
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6 .4 Oppsummering 
Stell av husdyr og onnearbeid var de to aktivitetene som flest hadde deltatt i. Omkring 

halvparten av odelsbama oppgir at de har deltatt mye i disse aktivitetene. 

Jevnt over har odelsgutter deltatt mer i arbeidet i oppveksten enn odelsjentene. Dette gjelder 

alle de oppgavene vi har undersøkt, utenom husarbeid, hvor jentene hadde deltatt mest. At 

guttene er mer med i gårdsarbeidet enn jentene kan være en viktig årsak til at en større andel 

av odelsguttene enn odelsjentene vil overta gården. 

Odelsbarnas deltakelse i gårdsarbeidet i oppveksten, hadde sammenheng med en rekke 

økonomiske faktorer ved gården. Jo viktigere gården kan være for familiens framtidige 

inntekt, jo større andel av odelsbama har eksempelvis deltatt aktivt i arbeidet med husdyr i 

løpet av oppveksten. 

Odelsbarna oppgir en lavere deltakelse i traktorlqøring og onnearbeid som barn i 2002 enn i 

1996. Vi har også indikasjoner på at deltakelsen i husdyrstell og vedlikehold var minst like 

stor i 1996 som i 2002. Når vi ser hvor viktig deltakelse i gårdsarbeid i oppveksten er for 

ønsket om å ta over gården, er det mulig at den reduserte deltakelsen kan bidra til å forklare 

hvorfor så mange færre vil bli gårdbrukere i 2002. 
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Rekrutteringsundersøkelsen fra 1996 viste at foreldre og søsken hadde stor betydning for om 

odelsbamet var positiv til å bli gårdbruker. En rekke faktorer, fra mors deltakelse i 

gårdsdrifta til om man har yngre søsken som var interessert i å ta over gården, var av 

betydning for om odelsbamet ville ta over gården eller ikke. I forrige kapittel så vi at 

deltakelse i gårdsarbeidet som barn spilte inn på ønsket om å overta gården. Kanskje er 

holdninger til foreldre og søsken vel så viktig. 

Som vi husker fra kapittel 2, var det få som oppga at den viktigste og nest viktigste årsaken til 

ikke å ta over gården var "søsken har mer lyst til å ta over/foreldre ønsker at en annen skal ta 

over". Dette gjaldt for henholdsvis 7 og 8 prosent av odelsbama. Det var heller ikke mange 

som oppga "mine foreldre/besteforeldre ønsker det" som viktigste og nest viktigste årsak til å 

ta over gården: Henholdsvis 2 og 5 prosent svarte dette. På den andre siden var det "å holde 

gården i familien" blant de viktigste årsakene til å ta over gården. Henholdsvis 28 og 24 

prosent oppga dette som viktigste og nest viktigste årsak. 

7 .1 Foreldrenes deltakelse i gårdsdrifta 
Ut i fra en hypotese om at en aktiv mor er en viktig rollemodell for (særlig) jenter, har vi 

undersøkt hvorvidt mors deltakelse i ulike arbeidsoppgaver på gården har betydning for 

ove1iakelse. Tabellen under viser hvorvidt mor har deltatt aktivt i utearbeidet og dyrestell i 

odelsbamets oppvekst. 

Tabell 57. 

var ung? 

Var din mor aktivt med i utearbeidet og eventuelt dyrestell på gården da du 

Ja, utearbeidet 
Ja dyrestellet 
Ja, begge deler 
Nei, ingen av delene 
Totalt 

Prosent 
12 
5 

56 
27 
100 

Det er bare 27 prosent som oppgir at mor verken har vært aktiv i utearbeid eller dyrestell på 

gården i odelsbamets oppvekst. Over halvparten oppgir at mor har deltatt i både utearbeid og 

dyrestell, mens ytterligere 17 prosent sier at mor har deltatt i en av disse aktivitetene. Fra før 

husker vi at husdyrstell ikke var en aktuell aktivitet på 11 prosent av gårdene. Om mor har 

vært aktiv eller ikke gir imidlertid ikke utslag ønske om å ta over gården. 

Vi stilte spørsmålet om hvem av foreldrene som drev gården i odelsbamets oppvekst. Som vi 

ser, så oppgir majoriteten at far har hatt hovedansvaret (41 prosent) eller at begge foreldrene 

har vært like aktive i gårdsdrifta (33 prosent). Det er også en femtedel som oppgir at bare far 

har drevet gården. Svært få oppgir at mor har hatt hovedansvaret (to prosent) og ingen at bare 
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mor har drevet gården. Vi ser at det var 3 prosent av de intervjuede som oppga at foreldrenes 

deltakelse i gårdsd1ifta ikke var et aktuelt spørsmål. Årsaker til dette kan være at de 

eksempelvis har odelsrett til en gård som ikke foreldrene driver, eller at foreldrene ikke 

overtok gården før odelsbamet var flyttet hjemmefra. 

Tabell 58. Hvem av foreldrene har vært aktiv i gårdsdrifta 

Prosent 
Bare mor har drevet gården 
Bare far har drevet gården 
Mor har hatt hovedansvar 
Far har hatt hovedansvar 
De har vært like aktive i gårdsdrifta 
Ikke aktuelt spørsmål 
Ikke sikker 
Totalt 

0 
20 
2 

41 
33 
3 
0 

100 

I det følgende har vi slått sammen kategoriene "bare mor", "mor har hatt hovedansvar" og "de 

har vært like aktive i gårdsdrifta" til en kategori "mor eller far og mor sammen". "Bare far" 

og "far har hovedansvaret" er slått sammen til "far". Når vi undersøker hvordan holding til å 

ta over gården stiller seg i forhold til hvem som har hatt hovedansvaret for gårdsarbeidet, 

viser det seg at i de tilfeller bare far har hatt ansvaret er det flere odelsbam som vil ta over 

gården. 

Tabell 58. Holdning til overtakelse sett mot hvem av foreldrene som har hovedansvaret for gårdsdrifta 

p=,014 
Ja 
Nei 
Vet ikke 
Totalt 

Sammen, eller bare mor Bare far Totalt 
47 53 51 
40 31 34 
13 16 15 

N=358 N=615 N=973 

Vi finner ingen sammenheng som er slik atjenter er mer interessert i åta over gården hvis 

foreldrene sammen, eller bare mor har hatt hovedansvaret for gårdsdrifta. 

7.2 Søsken som er interessert i å ta over gården 
I undersøkelsen er det henholdsvis 12 prosent i 1996, og 7 prosent i 2002 som oppgir viktigste 

årsak til ikke å ta over å være det at søsken har mer lyst til å ta over, eventuelt at foreldre 

ønsker at en annen skal ta over (se kapittel 2). Det er derfor ikke så mange dette gjelder, men 

likevel en vektig grunn for dem det gjelder. Det er derfor interessant å se på om odelsbamet 

har søsken som kan være interessert i åta over gården. Stubberud og Stamseth (2000, i Jervell 

2002) har gjort en undersøkelse blant driftsgranskningsbruk med overdragelser i perioden 

1986-98, og her viser det seg at mindre enn 40 prosent av dem som overtar har best odel, og 

at flere menn enn kvinner passerer andre søsken i odelsrekkefølgen. Vi stilte derfor 

spørsmålet "Tror du søsken er interessert i åta over gården hvis du sier nei til overtakelse?". 

Det var 6 prosent av respondentene som ikke hadde søsken. Videre var det 29 prosent som 

trodde at søsken ikke var interessert i å ta over gården. I 13 prosent av tilfellene var søsken så 
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unge at respondenten ikke var sikker på om de ville ta over eller ikke. 53 prosent hadde 

søsken som kunne være interessert i åta over, 33 prosent var en bror, 16 prosent var søster og 

i 4 prosent av tilfellene var respondenten ikke sikker på hvem som ville være mest sannsynlig. 

Vi har videre delt materialet inn slik: 53 prosent har søsken som kunne tenkt seg til å ta over, 

mens 47 prosent har ikke søsken som kunne tenkt seg åta over, eventuelt er søsken for unge 

til å ta en avgjørelse ennå. Årsaken til at de som har søsken som er for unge til å ha bestemt 

seg ennå grupperes sammen med de som ikke har søsken som vil ta over, er at respondenten 

ikke kan forvente at yngre søsken tar over og dermed må gjøre sine tanker om overtakelse ut i 

fra det. 

Tabell 59. Ja eller nei til overtakelse sett i forhold til om odelsbarnet har søsken som vil 
overta eller ikke 2002 (prosent) 

p=,002 

Vil overta gården 
Vil ikke overta gården 
Ikke sikker 
Total 

TROR AT SØSKEN VIL 
OVERTA 

46 
39 
15 

N=474 

VET IKKE OM SØSKEN VIL 
OVERTA 

56 
28 
15 

N=526 

TOTAL 

51 
34 
15 

N=lOOO 

Tabellen over viser at det å ha søsken som er interessert i å overta gården, påvirker holdning 

til å selv ta over gården. Blant de som har interesserte søsken, så er det ti prosent færre som 

selv er positiv til å ta over gården. 

Vi får også en interessant sammenheng når det gjelder kjønn og overtakelse her: 61 prosent av 

kvinnene mot 45 prosent av mennene oppgir at de har søsken som kunne tenke seg å ta over. 

37 prosent av kvinnene sier at den interesserte mest sannsynlig vil være en bror, mens 29 

prosent av mennene oppgir dette. Videre er det 20 prosent av kvinnene som tror at den 

interesserte er en søster, mens bare 12 prosent av mennene sier dette. Man kan altså anta at 

kvinner opplever en sterkere konkurranse fra søsken som er interessert i å ta over gården enn 

det menn gjør. 

7. 3 Søskens deltakelse i gårdsdrifta 
På spørsmål om søsken hadde deltatt aktivt i gårdsarbeidet som barn, var det 78 prosent som 

svarte positivt og 22 prosent som svarte negativt (de seks prosent som ikke har søsken er holdt 

utenfor). Søskens deltakelse i gårdsdrifta hadde betydning for om odelsbarnet var innstilt på å 

ta over gården: 65 prosent av de som sier nei til overtakelse mot 56 prosent av de som sier ja 

til overtakelse har søsken som har deltatt aktivt i gårdsarbeidet som barn. Her er de som er 

usikre til overtakelse holdt utefor. 
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Tabell 60. 

P=,049 
Ja 
Nei 
Total 

Betydningen av aktive søsken 

Aktive søsken 
56 
44 

N=617 

Ikke-aktive søsken 
64 
35 

N=l75 

Odelsbarnas valg - Ei framtid som bonde? 

Total 
58 
42 

N=792 

Flere kvinner enn menn hadde aktive søsken: 83 prosent av kvinnene mot 74 prosent av 

mennene oppga at søsken hadde deltatt aktivt i gårdsdrifta i barndommen. Det spørsmålet som 

imidlertid er viktigere i denne sammenheng, er om det å ha søsken som har deltatt i 

gårdsarbeidet som barn, har ulik innvirkning på kvinner og menn. Vi fant at ingen slik 

sammenheng. 

7.4 Oppsummering 
Foreldre og søsken har innvirkning på adelsbarnets valg om å ta over gården eller ikke. 

Indirekte ser vi dette ved at mange oppgir det å holde gården i familien som viktigste årsak til 

å ta over gården. Mer direkte ser vi dette ved at foreldres og søskens deltakelse i gårdsarbeidet 

er avgjørende for om odelsbarnet tar over gården. 

Svært få sier at mor har hatt hovedansvaret for drifta, mange at far har hatt hoved- eller 

eneansvaret. Totalt en tredjedel oppgir at foreldrene har delt ansvaret. Likevel er det mange 

som sier at mor har deltatt aktivt i gårdsarbeidet, både med husdyr og utearbeidet. 

Det er en større andel av adelsbarna som vil ta over gården hvis far har hatt eneansvaret for 

gårdsdrifta. Mors deltakelse i gårdsarbeidet ser ikke ut til å ha betyning for ønsket om å ta 

over gården. 

Færre vil ta over gården hvis søsken har vært aktivt med i gårdsarbeidet i oppveksten. Dette 

gjelder både for odelsgutter og odelsjenter. 
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8 Det sosiale miljøet på stedet 

Steder er forskjellige. Steder preges av deres naturlige ressurser, aktivitetene som blir utført 

der og menneskene som bor der for å nevne noen faktorer. Dette betyr at landbruket har 

forskjellige forutsetninger ikke bare fysisk og naturmessig, men også sosialt på ulike steder. 

Det landbruksfaglige miljøet varierer for eksempel med hvor langt det er til de nærmeste 

gårdene, om noen i nærheten driver samme type produksjon, og om det er noen sosiale og 

faglige samlingssteder i bygda. 

Noen bygder har klart å ta vare på eller utvikle viktige sosiale samlingspunkter. Et aktivt 

revyliv eller organisasjonsliv i bygda kan for mange være vel så attraktivt som et variert 

kafetilbud. Det kan imidlertid hende at de ulike generasjonene ser forskjellig på dette, slik at 

et aktivt bondelag og bondekvinnelag ikke er like attraktivt å gå inn i for ungdommer. I dette 

kapitlet skal vi se på odelsbamas vurderinger omkring det sosiale og landbruksfaglige miljøet 

på hjemstedet. 

8.1 Det sosiale miljøet - tilfredsstillende? 
Ut i fra en hypotese om at odelsbamets opplevelse av det sosiale miljøet på stedet har 

betydning for de vurderinger man gjør seg i forhold til å bosette seg der som voksen, stilte vi 

dette spørsmålet: 

• Dersom du skulle velge åta over gården og bosette deg i hjembygda, i hvilken grad tror 

du det sosiale miljøet vil være tilfredsstillende for deg? 

47 prosent av respondentene tror at det sosiale miljøet vil være tilfredstillende i stor grad, 

mens ytterligere 36 prosent mener at miljøet ville være tilfredstillende i noen grad. 17 prosent 

sa at miljøet på hjemstedet i liten grad ville være tilfredsstillende. 

Imidlertid viste det seg her å være store forskjeller mellom ulike grupper av odelsbam. Menn 

mente i større grad enn kvinner at det sosiale miljøet ville være svært tilfredsstillende, se 

tabellen under. Kvinner har på sin side svart " i noen grad" hyppigere enn menn. Det er liten 

forskjell mellom kjønnene på når det gjelder hvor mange som har svart "i liten eller ingen 

grad" på spørsmålet. 

Tabell 61. Kvinner og menns forhold til det sosiale miljøet på hjemplassen 

p=,006 Menn Kvinner Totalt 
I stor grad 52 41 47 
I noen grad 33 41 36 
I liten eller ingen grad 16 18 17 
Totalt N=534 N=444 N=978 
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Man kan tenke seg at det sosiale miljøet vil være mer variert i en bykommune enn i en 

landkommune, både på grunn av stedets størrelse og det større antallet innbyggere. Imidlertid 

ser dette ut til å gi det motsatte utslag når det gjelder odelsbamas oppfattelse av det sosiale 

miljøet. Odelsbama til gårder i landkommuner, forventer i større grad enn odelsbama til 

gårder i bykommuner at det sosiale miljøet på stedet vil være tilfredsstillende. Tabellen under 

viser at mens 51 prosent av odelsbama i landkommuner forventer at det sosiale miljøet i stor 

grad vil være tilfredsstillende, så er det bare 3 5 prosent fra bykommuner som oppgir det 

samme. Over en fjerdedel av respondentene fra bykommuner sier at de forventer at det sosiale 

miljøet i liten eller ingen grad vil være tilfredsstillende. 

Tabell 62. Sosialt miljø i by- eller landkommune 

p=,000 
I stor grad 
I noen grad 
I liten eller ingen grad 
Totalt 

Bykommune 
35 
38 
27 

N=225 

Landkommune 
51 
36 
13 

N=723 

Totalt 
47 
36 
17 

N=978 

I og med at de fleste odelsbama også forventer å måtte jobbe ved siden av gårdsdrifta, vil 

arbeidsmarkedet på stedet ha betydning for det sosiale miljøet respondenten blir en del av. I 

de tilfeller der det er lett å :fa seg annet arbeid, og kanskje bytte arbeidssted hvis man ønsker 

det, ser odelsbama ut til å være mer fornøyde med det sosiale miljøet. Hele en tredjedel av 

respondentene der arbeidsmarkedet oppleves som vanskelig, sier at de ikke forventer at det 

sosiale miljøet vil være tilfredsstillende. 

Tabell 63 Annet arbeid på stedet for odelsbarnet i forhold til sosialt miljø 

p=,000 
I stor grad 
I noen grad 
I liten eller ingen grad 
Totalt 

Svært eller ganske lett 
52 
36 
13 

N=713 

Svært eller ganske vanskelig 
27 
40 
33 

N=206 

Tabell 64 Sosialt miljø i forhold til overtakelse 

P=,000 Ja Nei Ikke sikker 
I stor grad 57 34 41 
I noen grad 36 36 40 
I liten eller ingen grad 7 30 20 
Totalt N=503 N=332 N= 143 

Totalt 
47 
37 
17 

N=919 

Totalt 
47 
36 
17 

N=978 

Tabellen over viser at forventning om det sosiale miljøet er svært viktig for om odelsbamet 

vil ta over gården eller ikke. Nesten seks av ti som er positive til åta over gården, tror at det 

sosiale miljøet i stor grad vil være tilfredsstillende. For de som er negative til åta over gården 

gjelder dette bare en tredjedel. Derimot mener tre av ti som er negative til å ta over gården at 

det sosiale miljøet i liten grad vil være tilfredsstillende. 
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8.2 Påstander om hjemstedet og bygda generelt 

Vi stilte tre påstander til de odelsberettigede om det sosiale miljøet og bygdene. 

Disse var: 

• I bygda der jeg er i fra, er det vanlig at man stiller opp for hverandre 

• Det er generelt mye sladder og misunnelse på bygdene 

• Jeg kunne ikke tenke meg å flytte fra hjemkommunen min for alltid 

8.2.1 Stiller opp 

Side 63 

Det var 88 prosent av odelsbama som var enige i at det var vanlig å stille opp for hverandre i 

bygda de kom i fra. Dette var kanskje overraskende positivt resultat. Bare 9 prosent var 

uenige i denne påstanden. Det var ikke signifikant sammenheng med noen av 

bakgrunnsvariablene. 

8.2.2 Sladder 
Bildet var litt mer nyansert for spørsmålet om sladder på bygdene. Her var det 57 prosent som 

var enige i at det generelt er mye sladder og misunnelse på bygdene, mens 37 prosent var 

uenige i dette. Tabellen under viser hvordan de ulike aldersgruppene så dette spørsmålet: 

Tabell 65 "Det er generelt mye sladder og misunnelse på bygdene" 

p=,000 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30 år og over Totalt 
Enig 45 63 65 55 57 
Likegyldig 5 5 7 8 6 
Uenig 50 32 28 37 37 
Totalt N=222 N=242 N=214 N=301 N=979 

Her ser vi at det er en markert oppgang i andelen som er enig i påstanden fra tenårings-gruppa 

til de i tyveårene. Forskjellen ligger på rundt 20 prosent. Vi ser igjen en nedgang på 10 

prosent blant de som er 30 år eller eldre. Hva som kan være årsaker til dette, er vanskelig å 

spekulere i. Kanskje er bygdas sladder og misunnelse mer synlig for den enkelte i tyveårene 

enn det har vært tidligere? Det kan også tenkes at ungdom i tyveårene føler seg mer usatt for 

sladder enn personer i de andre aldersgruppene. Presset om å tilpasse seg samfunnets krav 

med hensyn til arbeid og familie kan nok være sterkt i 20-årene. 

Vi fant en forskjell mellom bykommuner og landkommuner når det gjelder dette spørsmålet. 

Mens 64 prosent som kommer fra bykommuner er enige i påstanden, gjelder dette for 55 

prosent av de som kommer fra landkommuner. 

8.2.3 Aldri flytte for alltid 
Det var hele 59 prosent av odelsbama som sa seg enige i påstanden "Jeg kunne ikke tenkt 

meg å flytte fra hjemkommunen min for alltid". 35 prosent var uenige i utsagnet, mens syv 
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prosent sa at de verken var enige eller uenige. Her så vi ingen forskjell mellom odelsgutter og 

odelsjenter. 

Tabell 66. 

p=,000 
Enig 
Likegyldig 
Uenig 
Totalt 

Flytteplaner i forhold til kommunetype 

Bykommune 
46 
8 

46 
N=246 

Landkommune 
63 
6 

31 
N=714 

Totalt 
59 
7 
35 

N=960 

Tabellen over viser at det er stor forskjell mellom holdninger til flytting ut i fra om odelsbama 

kommer fra landkommuner eller bykommuner. 17 prosent flere fra landkommuner sier at de 

aldri vil flytte fra hjemplassen sin for alltid. Dette resultatet underbygger det vi tidligere har 

sett at stedstilknytningen kan synes sterkere blant de som kommer fra landkommuner enn 

bykommuner. 

Som ventet finner vi også en signifikant sammenheng mellom det å ikke ville flytte fra 

hjemplassen for alltid, og ønske om åta over gården. Hele 73 prosent av de som er positive til 

åta over gården, sier seg enige i utsagnet "jeg kunne aldri tenke meg å flytte fra 

hjemkommunen min for alltid'', mot 39 prosent av de som ikke er positive til å ta over. 

Tabell 67 Flytting i forhold til holdning til overtakelse 

p=,000 Ja Nei Ikke sikker Totalt 
Enig 73 39 54 59 
Likegyldig 5 8 11 7 
Uenig 22 54 35 35 
Totalt N=493 N=327 N=l40 N=960 

8.3 Det landbruksfaglige miljøet på stedet 
Man kan tenke seg at det landbruksfaglige miljøet på stedet der gården ligger, er en viktig 

faktor for eller imot å ta over gården. Samarbeid med andre gårdbrukere, faglag og aktive 

organisasjoner kan lette tilgangen på informasjon og kunnskaper så vel for ulike produksjoner 

som generell gårdsdrift. 

Tabell 68 

ligger? 

Hvordan vil du beskrive det landbruksfaglige miljøet på stedet der gården 

Svæ1i bra 
Ganske bra 
Mindre bra 
Dårlig 
Ikke sikker 
Totalt 
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Det var imidlertid svært få som oppfattet det landbruksfaglige miljøet på stedet som dårlig. 

De aller fleste, ni av ti, er fornøyd med det landbruksfaglige miljøet. 

8.4 Oppsummering ikke-økonomiske faktorer 
På samme måte som for økonomiske faktorer (kapittel 5.6), har vi utført en logistisk regresjon 

med bakgrunn i hypoteser om faktorer som bidrar til å øke sannsynligheten for at adelsbarna 

tar over gården. 

Antakelse om faktorer som har betydning for valg om overtakelse: 

Faktorer for overtakelse 

Har deltatt mye i gårdsarbeidet som barn 

Vært med i NBU eller 4H i oppveksten 

Søsken har ikke deltatt mye i gårdsarbeidet 

Svært godt sosialt miljø 

Lite sladder på stedet 

Svært bra landbruksfaglig miljø 

Bygda stiller opp 

Har ikke søsken som er interessert i å overta 

Mor har vætt aktiv i gårdsdrifta 

Faktorer mot overtakelse 

Har deltatt noe eller lite i gårdsarbeidet 

Ikke vært med i NBU eller 4H 

Søsken deltatt mye i arbeidet som barn 

Ikke tilfredsstillende sosialt miljø 

Mye sladder på stedet 

Ikke bra landbruksfaglig miljø 

Bygda stiller ikke opp 

Har søsken som er interessert 

Mor ikke aktiv i gårdsdrifta 

• Deltatt mye i gårdsarbeidet som barn øker sannsynligheten for overtakelse med 33 prosent 

• Bra sosialt miljø øker sannsynligheten for overtakelse med 23 prosent 

• Stedet har et bra landbruksfaglig miljø øker sannsynligheten for overtakelse med 16 

prosent 

• Søsken ikke aktiv med i gårdsdrifta som barn øker sannsynligheten for overtakelse med 

13 prosent 

Imidlertid viste det seg at det var forskjell mellom odelsgutters og adelsjenters vektlegging 

når det gjelder sosiale faktorer. Mens begge la vekt på deltakelse i gårdsarbeidet i oppveksten 

som den viktigste faktoren som påvirker sannsynligheten, så varjentene mer opptatt av 

landbruksfaglig miljø mens guttene var mer opptatt av sosialt miljø. For jentene var det også 

av betydning at søsken ikke hadde deltatt aktivt i gårdsdrifta som barn, dette hadde ingen 

betydning for guttenes holdning til overtakelse. 
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9 Odelsloven 

I september 2001 ble det opprettet et utvalg som har til hensikt å utrede virkninger av 

odelslovens regler, samt fremme forslag til endringer i odelsloven. Dette på bakgrunn av at 

det er usikkerhet om lovens langsiktige virkninger er i tråd med dagens mål for 

samfunnsutviklingen (Landbruksdepratementet 2001). 

Særlig skal følgende tema vurderes (Mathiesen 2002): 

• Om kretsen av odelsberettigede bør innskrenkes 

• Om løsningsfristen bør bli kortere 

• Virkningene av odelslovens regler for kvinners situasjon i landbruket 

Siden dette er et tema som berører odelsbam, så stilte vi to spørsmål omkring odelsretten. Det 

ble ikke gått nærmere inn på hva vi mente med odelsretten i telefonintervjuene, noe som 

kanskje kan ha bidratt noe til uklarhet omkring spørsmålet. 

9 .1 Endre odelsloven? 
Det første spørsmålet dreide seg om hvorvidt odelsretten bør avskaffes, begrenses eller 

beholdes som i dag. Resultatene synes overraskende konservative: Hele 65 prosent av 

respondentene mente at odelsretten bør beholdes som i dag. 19 prosent mente at odelsretten 

bare burde gjelde nærmeste familie, mens 5 prosent mente at odelsretten burde avskaffes. Her 

var det 11 prosent som ikke var sikker, eller mente noe annet. Vi fant ingen signifikant 

sammenheng mellom holdning til odelsloven og om respondenten var positiv eller negativ til 

å ta over gården. 

9 .1.1 Odelsgutter og odelsjenter 
I det følgende tar vi for oss de som har en mening om odelsretten, og ser de to gruppene som 

vil avskaffe eller begrense odelsretten under ett. Analysen viser at kvinner og menn har ulik 

holdning til odelsretten. Kvinner er mer positiv til å beholde odel som i dag, mens flere menn 

kunne tenkt seg å begrense eller avskaffe odel. 

Tabell69. 

p=,002 

Mann 
Kvinne 
Total 

Holdning til odelsretten blant kvinner og menn (prosent) 

BEGRENSE ELLER 
AVSKAFFE ODEL 

31 
22 
27 

BEHOLDE ODEL SOM I 
DAG 

69 
78 
73 

TOTAL 

N=487 
N=399 
N=886 
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9 .1.2 Region 
Tabellen på neste side viser at holdningen til odelsretten ikke er like sterk i alle landsdeler. 

Sterkest står odelsretten i Nord-Norge og på Østlandet. Her er det rundt 80 prosent av 

respondentene som mener at odelsloven bør beholdes som i dag. Vestlandet, Trøndelag og 

Sørlandet kommer ut med i underkant av 70 prosent som mener at det ikke er noen grunn til å 

begrense eller avskaffe odelsretten. 

Tabell 70. 

p=,014 

Oslo og Akershus 
Øvrige Østland 
Sørlandet 
Vestlandet 
Trøndelag 
Nord-Norge 
Total 

Variasjon i holdning til odelsretten etter region (prosent) 

BEGRENSE ELLER BEHOLDE SOM I DAG 
AVSKAFFE ODEL 

21 79 
23 78 
31 69 
33 67 
31 69 
18 82 
27 73 

9 .1.3 Aldersgrupper 

Tabell 71. 

p=,000 

15-19 år 
20-24 år 
25-29 år 
30 år eller eldre 
Total 

Holdning til odelsretten etter aldersgrupper (prosent) 

BEGRENSE ELLER BEHOLDE SOM I DAG 
AVSKAFFE ODEL 

15 85 
24 76 
27 73 
39 61 
27 73 

TOTAL 

N=104 
N=285 
N=35 

N=273 
N=l23 
N=66 
N=886 

TOTAL 

N=208 
N=224 
N=194 
N=260 
N=886 

Tabellen over viser klart at odelsretten som den er i dag er mer populær jo yngre respondenten 

er. Bare 15 prosent av odelsbama under 20 år ønsker å begrense eller avskaffe odelsretten, 

mot 39 prosent i aldersgruppa 30 år og eldre. 

9.1.4 Søsken 
Det kan se ut som om de som ikke har søsken som er interessert i å ta over gården hvis en selv 

velger å ikke gjøre det, er mindre opptatt av å beholde odelsretten som i dag. En tredjedel av 

odelsbama som ikke har søsken som er interessert i å ta over gården, mener at odelsretten bør 

begrenses eller avskaffes. 
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Tabell 72. Holdning til odelsloven etter om odelsbarnet har søsken som er interessert i å 

ta over eller ikke 

p=,006 BEGRENSE ELLER BEHOLDE ODEL SOM I TOTAL 
AVSKAFFE ODEL DAG 

Har ikke søsken som er 33 67 N=308 
interessert 
Har søsken som er 24 76 N=463 
interesse1i 

28 72 N=771 

9 .1. 5 Gårdens størrelse 
Tabell 73. Holdning til odelsretten etter gårdsbnikets størrelse i årsverk (prosent) 

p=,001 BEGRENSE ELLER BEHOLDE SOM I DAG TOTALT 

Mindre enn ett årsverk 
1-1,99 årsverk 
2 årsverk eller mer 
Ikke sikker, uoppgitt 
Total 

AVSKAFFE ODEL 
31 
26 
39 
21 
27 

70 
74 
61 
79 
73 

N=l51 
N=205 
N= 141 
N=389 
N=886 

Tabellen over viser at det er minst oppslutning om å beholde odelsretten som i dag blant 

odelsbam til gårdsbruk med 2 årsverk eller mer. Her er det 39 prosent som mener at 

odelsretten bør begrenses eller avskaffes. En stor andel av respondentene var ikke sikker, eller 

har ikke oppgitt hvor mange årsverk det var på gården. 

9 .2 Er odel et privilegium? 
Det andre spørsmålet i vi stilte i forbindelse med odel, var 'Synes du selv at det er mest et 

privilegium eller mest en plikt å være odelsbam?'. Et flertall av respondentene, 56 prosent, 

mente at det var flest fordeler ved å være odelsbam. Det var også en stor gruppe, 26 prosent, 

som mente at det var vanskelig å si, eller ikke var sikker. 18 prosent av respondentene mente 

at det var mest en plikt å være odelsbam. 

Tabell 74. Holdning til det å være odelsbarn, etter overtakelse 

p=,001 MEST MEST PLIKT IKKE SIKKER TOTALT 
PRIVILEGIUM 

Vil overta 61 15 24 N=509 
Vil ikke overta 52 23 26 N=340 
Ikke sikker 48 16 36 N=151 
Totalt 56 18 26 N=lOOO 

Ser vi dette spørsmålet i sammenheng med om odelsbarnet vil ta over gården eller ikke, så ser 

vi at omtrent en fjerdedel av de som ikke vil overta mener at det er mest en plikt å være 

odelsbam. Bare halvparten av de som ikke ville overta, mente at det var et privilegium å være 

odelsbam. 
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9.2.1 Odelsgutter og odelsjenter 
Tabell 75. 

p= ,001 

Mann 
Kvinne 
Totalt 

Holdning til det å være odelsbarn, etter kjønn 

MEST MEST PLIKT IKKE SIKKER 
PRIVILEGIUM 

52 
61 
56 

19 
16 
18 

29 
23 
26 

TOTALT 

N=546 
N=464 

N=lOOO 

Tabellen over viser at flere kvinner enn menn opplever det som et privilegium å være 

odelsbam. Omtrent like mange kvinner som menn føler sin odelsbamstatus som mest plikt. 

9.2.2 Søsken som er interessert i åta over gården 
Tabell 76. Holdning til det å være odelsbarn, etter om respondenten har søsken som er 

interessert i å ta over gården eller ikke 

p=,004 MEST MEST PLIKT IKKE SIKKER 

Søsken ikke interessert 
Søsken interessert 
Totalt 

PRIVILEGIUM 
51 
61 
56 

22 
15 
18 

27 
25 
26 

TOTALT 

N=474 
N=526 

N=lOOO 

De som ikke har søsken som ønsker å ta over gården, opplever det å være odelsbam i litt 

større grad å være en plikt enn de som har søsken som er interessert. 

9 .3 Oppsummering 
De fleste odelsbam som har tatt stilling til dette, hele 73 prosent, er tilhengere av å beholde 

odelsretten som i dag. Kvinner er mer positive enn menn, og jo yngre odelsbamet er, jo mer 

positiv er han eller hun. Likeledes er det flere odelsjenter enn odelsgutter som oppfatter det å 

være odelsbam som et privilegium heller enn en plikt. Dette indikerer at odelsloven er 

viktigere for jenter enn gutter. 
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10.1 Rekrutteringssituasjonen 
Denne undersøkelsen viser at det er en betydelig nedgang i andelen odelsbam som ser positivt 

på overtakelse. Likeså har vi fått en større gruppe som er usikre på om de ønsker å ta over 

eller ikke. De forskjellene vi fant i forrige undersøkelse mellom odelsgutter og odelsjenter, er 

i stor grad opprettholdt i denne undersøkelsen. Færre odelsjenter enn odelsgutter tror eller vet 

at de kommer til å ta over gården. 

Det er flest som er positive til overtakelse på Østlandet og Sørlandet, mens odelsberettigede i 

Nord-Norge opplever det mindre attraktivt åta over gården. Det er også varierende interesse 

for å overta gården de ulike produksjonsretningene imellom. Den beste rekrutterings

situasjonen har vi på bruk som driver med kornproduksjon. 

Odelsgutter og odelsjenter oppgir i stor grad de samme årsakene til å henholdsvis ville ta over 

eller ikke ta over gården i 2002 som i 1996. Interesse for gårdsarbeid er den viktigste 

enkeltårsaken til å ville ta over gården. Det å kunne bo på gården, samt å hindre at gården går 

ut av familien er de to neste. Når det gjelder årsaker for å si nei til åta over gården, kan det se 

ut som om dårlig økonomi i drifta er blitt viktigere i løpet av disse 6 årene. Manglende 

interesse for gårdsdrift oppgis av færre i 2002 enn i 1996, selv om vi på grunn av lite utvalg i 

1996 skal være forsiktig med å konkludere på bakgrunn av disse tallene. 

10 .2 Økonomiske faktorer 
Gårdens økonomiske nåsituasjon har ikke vesentlig betydning for en eventuell overtakelse. 

Med økonomisk nåsituasjon mener vi egenskaper ved gården slik den er i dag. Eksempler på 

dette er størrelse målt i årsverk og areal, om produksjonsapparatet er moderne og velholdt, og 

om det er foretatt investeringer i gårdens produksjonsapparat siste 5 år. 

Også faktorer som gårdens betydning for familiens økonomi og behov for å lånefinansiere 

overtakelsen har mindre betydning for holdning til å ta over gården. Dette kan peke mot at 

gårdsdrift i dag er blitt mindre viktig som inntektsbringer til familien, og at andre faktorer blir 

tillagt vekt i valget om overtakelse eller ikke. 

Flere andre faktorer peker i motsatt retning. Over en fjerdedel av de som ikke vil ta over 

gården, sier at dette skyldes økonomien. Halvparten av odelsbama mener at det er nødvendig 

med en kraftig avskalling i landbruket, slik at de som er igjen skal få bedret sine 

inntektsmuligheter. 
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Analyse av datamaterialet ved hjelp av logistisk regresjon, viste at det var tre økonomiske 

faktorer som kunne påvirke sannsynligheten for at odelsbarnet tar over gården: At det var lett 

å få alternativt arbeid på stedet, at odelsbarnet hadde lav utdannelse, og at gårdsbruket lå på 

Sørlandet eller Østlandet. Av disse var alternativt arbeid det viktigste. Dette støttes av funn 

som viser at de aller fleste odelsbam ser for seg at familien må hente betydelige inntekter fra 

andre steder enn landbruket. Bare ett av ti odelsbam ser for seg at familien kan ha gårdsbruket 

som hovedinntektskilde i 2002, mot en fjerdedel i 1996. På spørsmål om hvordan odelsbarn 

helst ville jobbe, kontra hvordan den faktiske situasjonen vil bli, svarte nesten halvparten av 

odelsbarna at de ønsket å jobbe heltid på gården, men bare 17 prosent trodde dette kunne la 

seg gjøre. 

10.3 Sosiale faktorer 
Den aktiviteten flest odelsbarn hadde deltatt mye i under oppveksten, var husdyrstell fulgt av 

onnearbeid. Omkring halvparten av odelsbama hadde deltatt mye i disse aktivitetene, 

odelsgutter noe mer enn odelsjenter. For aktivitetene traktorkjøring, vedlikehold og husarbeid 

var det store kjønnsforskjeller. Betydelig flere odelsgutter hadde kjørt mye traktor og deltatt i 

vedlikehold, mens flere odelsjenter hadde vært mye med i husarbeidet. Dette bekrefter de 

kjønnsforskjeller som tidligere er blitt registrert når det gjelder odelsbams deltakelse i 

gårdsarbeidet. 

Odelsbama oppgir en lavere deltakelse i gårdsarbeidet som barn i 2002 enn i 1996. Ti 

prosentpoeng flere odelsbam kjørte mye traktor i 1996 enn i 2002, og seks prosentpoeng flere 

odelsbam var mye med i onnearbeidet i 1996 enn i 2002. Vi har indikasjoner på at dette også 

er tilfelle for aktiviteter som husdyrstell og vedlikehold. Noe av dette kan nok forklares med 

at gutter var overrepresentert i 1996-undersøkelsen, og som vi vet er gutter mer aktiv i de 

fleste aktivitetene enn jenter. Men i den grad det er en reell forskjell, så er kanskje dette en 

viktig årsak til den nedgangen vi har sett når det gjelder odelsbam som er positive til å ta over 

gården. 

Vi fant en høg grad av sammenfall mellom foreldres og odelsbamets syn på framtida for 

landbruket. Dette er med på å støtte opp om at såkalt kjøkkenbord-vaksinering virker. 

Foreldre og søsken har også betydning på andre områder. En av årsakene til ikke å ville ta 

over gården, er at respondenten har søsken som er mer interessert i gårdsdrift enn en selv, 

eventuelt at foreldre ønsker at en annen overtar. Dette gjelder gjennomsnittlig ett av ti bruk. 

De fleste odelsbam som ikke selv ønsker å ta over gården, mener at de har søsken som kunne 

være interessert i å overta. Imidlertid er det i 40 prosent av tilfellene hvor respondenten ikke 

vil overta, heller ikke søsken som kan tenke seg å ta over gårdsbruket. 

Det sosiale og landbruksfaglige miljøet på stedet der gården ligger ble vurdert som svært godt 

eller godt av de aller fleste i denne undersøkelsen. De aller fleste odelsbam mente også at det 
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er vanlig at man stiller opp for hverandre på det stedet de kommer fra. Imidlertid var over 

halvparten som mente at det generelt er mye sladder og misunnelse på bygdene. 

Det var fire sosiale faktorer som kunne påvirke sannsynligheten for at odelsbamet tar over 

gården: Bra sosialt miljø på stedet, bra landbruksfaglig miljø, at søsken ikke hadde deltatt 

aktivt i gårdsdrifta i oppveksten og at en selv har deltatt mye i gårdsarbeidet som barn. Av 

disse var aktiv deltakelse i gårdsarbeidet som barn det viktigste, denne faktoren økte 

sannsynligheten for overtakelse med 33 prosent. Gårdens størrelse og økonomi får betydning 

gjennom odelsbamas deltakelse i gårdsarbeidet som barn - jo større og mer investert gården 

er, jo flere odelsbarn har deltatt mye i gårdsarbeidet som barn. 

10.4 Utviklingen når det gjelder rekruttering til landbruket 

Vi har i en tid nå registrert en parallell utvikling mot færre og større enheter, og samtidig små 

og mer spesialiserte enheter. Landbruket er i kontinuerlig endring, kanskje i større grad enn de 

fleste andre næringer. Hvordan landbruket kommer til å se ut i framtida, er et resultat av de 

unge drivernes kunnskap, kompetanse og tilpasningsevne så vel som landbrukets 

rammevilkår. Landbruket har vært en viktig del av nyskapingen på landsbygda de senere år, 

og svært mange odelsbam sier at det kan være aktuelt å starte opp ny virksomhet på bruket 

hvis de tar over. Dette er et område som bør undersøkes nærmere. 

I første kapittel framsatte vi en antakelse om at rekrutteringssituasjonen i landbruket ville 

være bedre enn i 1996. Dette var på grunnlag av at mange gårdsbruk er nedlagt i mellomtiden, 

og vi antok at de gårdsbrukene som er tilbake vil være mer robuste. Sett i lys av dette er det 

særlig alvorlig at 18 prosentpoeng færre odelsbarn er positive til å ta over gården i 2002. 

Undersøkelsen viser at rekrutteringssituasjonen er grei på kort sikt, og for noen regioner. Hele 

71 prosent av utvalget i gruppen som forventer generasjonsskifte i løpet av de fem neste årene 

er positive til overtakelse. Likeledes er rekrutteringssituasjonen på Sørlandet og Østlandet 

utenom Oslo og Akershus en helt annen enn på Vestlandet og i Nord-Norge. Dette betyr at for 

utsatte regioner, og på litt lengre sikt, kan situasjonen når det gjelder rekruttering til 

landbruket være mye mer dramatisk enn det vi har fanget opp her. 
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VEDLEGG 1 Regresjon 

I denne undersøkelsen har vi benyttet logistisk regresjon for å analysere datamaterialet videre. 
Regresjonen er gjort i følge modellen som ligger til grunn for undersøkelsen, se kapittel 1.6. 
Spørsmålet om odelsbarna vil ta over gården betegnes her som den avhengige variabelen, mens 
de andre spørsmålene utgjør de uavhengige variablene. Ved hjelp av logistisk regresjon kan vi 
finne ut hvor stor effekt de enkelte uavhengige variablene har på om odelsbarna vil ta over 
gården eller ikke (Djuve mfl 1996). Eksempelvis vil vi teste om det har betydnig for overtakelse 
at det er lett å finne seg annet arbeid på hjemstedet. Ved å bruke logistisk regresjon, kan vi få 
bekreftet eller avkreftet om det at det er lett å finne seg alternativt arbeid på det stedet der gården 
ligger, øker sannsynligheten for at odelsbamet vil ta over gården. I tillegg kan vi beregne hvor 
stor effekt det vil ha på sannsynligheten for at odelsbarnet tar over gården. 

Vi analyserer økonomiske og sosiale faktorer hver for seg. En oversikt over de uavhengige 
variablene når det gjelder økonomiske faktorer finnes i boksen nedenfor: 

For overtakelse 
Heltids bruk 
Annet arbeid på stedet lett å få 
Lav utdanning 
Årsverk (2 eller mer) 
Dekar (200 eller mer) 
Landkommune 
Østlandet utenom Oslo og Akershus, Sørlandet 

Regresjonskjøring økonomiske faktorer 

B andel i utv. 

Utdanning (lav) 0,325 0,583 

Alt. arbeid (lett) 1,174 0,776 

Østlandet, Sørland 0,561 0,474 

Konstant -1,098 

Zl 0,962 

P overtar 0,724 

Z2 

P overtar 0,232 

Effekt 

B*andel i 

utv. 

0,189 

0,911 

0,266 

Mot overtakelse 
Bruket har liten økonomisk betydning 
Annet arbeid vanskelig å få 
Utdaning på høgskole el. universitet 
Årsverk (under 2) 
Dekar (under 200) 
Bykommune 
Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge 

Utdanning Alt arbeid 

(lav) (lett) 

0,189 

0,911 

0,266 0,266 

-1,098 -1,098 

0,079 -0,683 

0,520 0,336 

0,404 0,491 

0,600 0,620 

0,080 0,284 

Østlandet 

Sørland 

0,189 

0,911 

-1,098 

0,003 

0,500 

0,561 

0,637 

0,137 

I tabellen over har vi analysert de økonomiske faktorene i modellen for hele utvalget. I andre 
kollonne ser vi B-verdiene som framkommer etter regresjonskjøringene. Ved hjelp av disse kan 
vi beregne logiten (Z) før og etter at den uavhengige variabelen er endret med en enhet. Denne 



endringen betraktes som et utt1ykk for den uavhengige variabelens effekt. De to logitverdiene kan 
omregnes til sannsynlighet ved hjelp av ligniga for logistisk regresjon, 

Sannsynligheten for ove1iakelse (p= 1) = __ 1 __ 
(1 + e -z ) 

Differansen mellom de to sannsynlighetene (p) betraktes som effekten av den uavhengige 
variabelen, kontrollert for de andre uavhengige variablene i analysen 

Som vi ser av tabellen over, var det ikke alle de uavhengige variablene som slo ut i analysen. 

Ingen av de faktorene som gikk direkte på gårdsbrukets økonomiske situasjon (heltidsbruk, 
årsverk og dekar) hadde direkte effekt på sannsynligheten for at odelsbamet tar over gården. 
Heller ikke at gårdsbruket lå i en landkommune, slo gjennom i analysen. De vatiablene som 

hadde betydning for sannsynligheten for å ta over gården, var: 
• At odelsbamets utdanning er lav 
• Lett å få alternativt arbeid på stedet 

• At gården ligger på Sørlandet eller Østlandet utenom Oslo og Akershus 

Som vi ser i tabellen, så er disse variablene oppskrevet både nedover og bo1iover i tabellen. I 

kollonne 5 beregnes effekten av at odelsbarnet har lav utdanning. Først beregnes logiten (Zl) når 
odelsbamet har 0 på denne variabelen, gitt gjennomsnittsverdier på de andre uavhengige 
variablene. Dette regnes videre ut til sannsynlighet (p ). I dette tilfellet er sannsynligheten for å ta 
over gården 0,520 eller 52 prosentpoeng. Ut i fra Zl beregnes Z2, som er logiten når odelsbamet 
har 1 på denne variabelen. Sannsynligheten (p) for åta over gården øker da til 0,600 eller 60 
prosentpoeng. Differansen, eller effekten av å ha en lav utdannelse, blir da 0,080, eller 8 prosent. 
Dette betyr at sannsynligheten for å ta over gården øker med 8 prosentpoeng hvis odelsbarnet har 
lav utdannelse, gitt gjennomsnittsverdier på de andre variablene. Likeledes blir da effekten av at 
gården ligger på Sørlandet eller Østlandet utenom Oslo og Akershus, at sjansen for at odelsbamet 
er positivt til overtakelse øker med 14 prosent. Det største utslaget får vi imidlertid på variablen 
alternativt atbeid på stedet. Hvis det er lett å få alternativt arbeid på stedet, øker sannsynligheten 
for overtakelse med 28 prosent. 



Likeledes har vi analysert de sosiale faktorenes betydning for overtakelse. Følgende uavhengige 

variabler ble testet: 

For overtakelse 
Har deltatt mye i gårdsarbeidet som barn 

Vært med i NBU eller 4H i oppveksten 

Søsken har ikke deltatt mye i gårdsarbeidet 

Svært godt sosialt miljø 

Lite sladder på stedet 

Bra landbruksfaglig miljø 

Bygda stiller opp 

Har ikke søsken som er interessert i å ta over 

Mor har vært aktiv i gårdsdrifta 

R k' . egres.1ons Jønn . 1 fakt g, sosrn e orer h 1 e e utva get 

B andel i B*andel i 

utv. utv. 

Lbrfaglig miljø (bra) 0,710 0,910 0,646 

Aktiv i gårdsarb. 1,361 0,335 0,456 

Søsken ikke aktiv 0,573 0,781 0,448 

Sosialt miljø -0,974 0,458 -0,446 

Konstant -1,462 -1,462 

Zl 0,208 

P overtar 0,552 

Z2 -1,462 

P overtar 0,188 

Effekt 0,188 

Mot overtakelse 
Har deltatt noe eller lite i gårdsarbeidet som barn 

Ikke vært med i NBU eller 4H 

Søsken deltatt mye i gårdsarbeidet 

Mindre tilfredsstillende sosialt miljø 

Mye sladder på stedet 

Ikke bra landbruksfaglig miljø 

Bygda stiller ikke opp 

Har søsken som er interessert i å ta over 

Mor ikke aktiv i gårdsdrifta 

Lbrfaglig Aktiv i Søsken ikke 

miljø (bra) gårdsarb. aktiv 

0,646 0,646 

0,456 0,456 

0,448 0,448 

-0,446 -0,446 -0,446 

-1,462 -1,462 -1,462 

-1,004 -0,814 -0,806 

0,268 0,307 0,309 

-0,294 0,547 -0,233 

0,427 0,633 0,442 

0,159 0,326 0,133 

Sosialt miljø 

(bra) 

0,646 

0,456 

0,448 

-1,462 

0,088 

0,522 

-0,886 

0,292 

0,230 

Ved å følge samme metode som for økonomiske faktorer, finner vi også her at ikke alle de 

uavhengige variablene har effekt når vi ser variablene i sammenheng. To av de variablene som 
beskriver stedet ("Bygda stiller opp" og "Mye sladder på stedet") hadde ikke noen effekt, derimot 

var det to andre variabler som beskriver stedet som slo gjennom ("Bra sosialt miljø" og Bra 

landbruksfaglig miljø"). Heller ikke deltakelse i 4H eller NBU påvirket sannsynligheten for 

overtakelse, mens det at odelsbarnet har deltatt mye i gårdsarbeidet som barn og det at søsken 

ikke hadde vært aktiv i gårdsarbeidet i oppveksten slo ut. Mors deltakelse i gårdsdrifta hadde ikke 

noen selvstendig betydning for å påvirke overtakelse. Totalt sett var det følgende resultat av 

regresjonen: 

• Det at stedet har et bra landbruksfaglig miljø øker sannsynligheten for at odelsbarnet skal 

være positiv til overtakelse med 16 prosent 



• At søsken ikke hadde vært aktiv med i gårdsarbeidet i oppveksten økte sannsynligheten for 
overtakelse med 13 prosent 

• At odelsbarnet selv har deltatt mye i gårdsarbeidet som barn økte sannsynligheten for 
overtakelse med 33 prosent 

• Det at stedet har et veldig bra sosialt miljø øker sannsynligheten for overtakelse med 23 
prosent 

Imidlertid viste det seg at det var forskjell mellom odelsgutters og odelsjenters vektlegging når 
det gjelder sosiale faktorer. Mens begge la vekt på deltakelse i gårdsarbeidet i oppveksten som 

den viktigste faktoren som påvirker sannsynligheten, så var jentene mer opptatt av 
landbruksfaglig miljø mens guttene var mer opptatt av sosialt miljø. For jentene var det også av 
betydning at søsken ikke hadde deltatt aktivt i gårdsdrifta som barn, guttene hadde ikke utslag på 
denne variabelen. 

T b ll a e XX s 'l fkt osia e a . t orerien er 

B andel i utv. B*andel i utv. Lbrfaglig Aktiv i Søsken ikke 

miljø (bra) gårdsarb. aktiv 

Lbrfaglig miljø (bra) 1,442 0,901 1,299 1,299 1,299 

Aktiv i gårdsarb. 1,279 0,489 0,625 0,625 0,625 

Søsken ikke aktiv 0,844 0,826 0,697 0,697 0,697 

Konstant -2,559 -2,559 -2,559 -2,559 -2,559 

Zl 1,006 -1,237 -0,563 -0,705 

P overtar 0,732 0,225 0,363 0,331 

Z2 -2,559 0,205 0,716 0,139 

P overtar 0,072 0,551 0,672 0,535 

Effekt 0,072 0,326 0,309 0,204 

Tabell xx Sosiale faktorer gutter 

B Andel i utv. B*andel i utv. Aktiv i Sosialt miljø 

gårds arb. (bra) 

Aktiv i gårdsarb. 1,336 0,151 0,202 0,202 

Sosialt miljø (bra) -1,130 0,504 -0,569 -0,569 

Konstant -0,475 -0,475 -0,475 -0,475 

Zl -0,269 -1,044 -0,273 

P overtar 0,433 0,260 0,432 

Z2 -0,475 0,861 -1,403 

P overtar 0,383 0,703 0,197 

Effekt 0,383 0,443 0,235 



VEDLEGG2 

INTRO: 
God dag, mitt navn er( .... ), og jeg ringer fra OPINION AS. På vegne av 
Landbrukets Utredningskontor gjennomfører vi en undersøkelse blant 
odelsberettigede, og jeg vil gjerne snakke med(""). 
TIL RESPONDENT: 
Har du anledning til å svare på noen spørsmål? Intervjuet vil ta ca. 10-12 minutter. 
HVIS SPØRSMÅL: 
Vi har latt navnet på respondentene gjennom den som driver gården de har odel til. 

1. Til å begynne med: 

Hvilket år er du født? 

1 b. Registrer kjønn 
1: Mann 
2: Kvinne 

2. Bor du i hjemkommunen din i dag (samme kommune som gården ligger i)? 
1: Ja 
2: Nei, men i samme fylke 
3: Nei, i et annet fylke 

2b. HVIS BOR I ANNEN KOMMUNE (SPM 2 > 1 ): 
Hva er postnummeret der du bor? 

3. Hva gjør du til daglig? Jobber du på gården, går på skole eller jobber utenfor gården? 
1 : Jobber på gården 
2: Jobber utenfor gården 
3: Jobber både på gården og utenfor minst 10 timer i uka 
4: Går på skole 
5: Går på skole og jobber på gården 
6: Går på skole, jobber på gården og jobber utenfor gården minst 10 timer i uka 
8: Går på skole og jobber utenfor gården minst 10 timer i uka 
7: Annet 

4. Hvilken utdanning er den høyeste du har, eller har planer om åta? 
REGISTRER HØGESTE UTDANNING 
1: Grunnskole 
2: Videregående (allmennfaglig, yrkesskole, landbruksskole o.l) 
3: Fagskole (teknisk fagskole, agrotekniker o.l) 
4: Høgskole I universitet inntil 4 år 
5: Høgskole I universitet over 4 år 
6: Annet 

5a). Har du tatt formell landbruksutdanning? 
REGISTRER HØYESTE LANDBRUKSUTDANNING 
1: Ja, på landbruksskole 
2: Ja, på NLH (Norges landbrukshøyskole på Ås) 
3: Nei 

5b). Har du planer om åta formell landbruksutdanning? 
REGISTRER HØYESTE LANDBRUKSUTDANNING 
1: Ja, på landbruksskole 
2: Ja, på NLH (Norges landbrukshøyskole på Ås) 
3: Nei 

6. Hva er gårdens størrelse (dekar dyrket mark)? 
O=IKKE SIKKER 



7. Hvor mange årsverk blir utført på bruket per år? 
ANSLAG TILSTREKKELIG 
I: 0-0,49 
2: 0,5-0,99 årsverk 
3: 1,0-1,49 årsverk 
4: 1,5-1,99 årsverk 
5: 2,0-2,49 årsverk 
6: 2,5-2,99 årsverk 
7: 3,0-3 ,49 årsverk 
8: 3,5-3,99 årsverk 
9: 4,0-4,49 årsverk 
10: 4,5-4,99 årsverk 
11: 5,0-5,99 årsverk 
13: 6,0 årsverk eller mer 
14: Ikke sikker, uoppgitt 

8. Hvis du skal vurdere den økonomiske siden ved bruket som du har 
I. odelsrett til, hvilken av følgende beskrivelser vil du si passer best? 
LES OPP 1-3 
I: Kan være eneste inntekstkilde for en familie, eventuelt forutsatt 

at man må utvide eller legge om drifta 
2: Bruket kan være hovedinntektskilde for en familie hvis jeg 

eller min eventuelle samboer\ektefelle jobber noe utenfor bruket i tillegg, 
eventuelt etter en utvidelse eller omlegging 

3: Mest sannsynlig må både jeg og min eventuelle samboer/ektefelle jobbe 
ved siden av bruket 

4: Ikke sikker 

9. Hvordan vil du karakterisere gårdens produksjonsapparat, vil du si at. . . ? 
LES OPP 1-3 
I: Det er moderne og velholdt 
2: Det er behov for noen investeringer 
3: Det er behov for omfattende investeringer for at noen skal kunne 

drive det videre 
4: Ikke sikker 

10. Er det blitt foretatt større investeringer i maskiner eller driftsbygninger i 
løpet av de siste fem årene (nytt driftsapparat/innredninger i fjøs)? 
I: Ja 
2: Nei 
3: Ikke sikker 

11. Tror du at du kommer til å ta over gården? 
I: Ja, jeg har allerede bestemt meg 
2: Ja, jeg tror det 
3: Nei, jeg tror ikke det (GÅ TIL SPM 22) 
4: Nei, jeg har allerede bestemt meg for ikke å overta (GÅ TIL SPM 22) 
5: Ikke sikker (GÅ TIL SPM 22) 

12. HVIS SVARER a) ELLER b) PÅ SPØRSMÅL 11 
Hva er viktigste årsak til at du tror/vet at du kommer til åta over gården? 
ETT SV AR MULIG - LES OPP 
I: Jeg liker gårdsarbeid 
2: Jeg ønsker å overta gården fordi jeg da kan bo på eiendommen 
3: For å hindre at gården går ut av familien 
4: Gården er veldrevet og har god økonomi 
5: Min ektefelle/samboer ønsker det 
6: Mine foreldre/ besteforeldre ønsker det 
7: Andre årsaker 
8: Ikke sikker 



13. Og hva er den nest viktigste årsaken? 
LES OPP HVIS NØDVENDIG 
1: Jeg liker gårdsarbeid 
2: Jeg ønsker å overta gården fordi jeg da kan bo på eiendommen 
3: For å hindre at gården går ut av familien 
4: Gården er veldrevet og har god økonomi 
5: Min ektefelle/samboer ønsker det 
6: Mine foreldre/ besteforeldre ønsker det 
7: Andre årsaker 
8: Ikke sikker 

14. Tenk deg at du ikke trenger åta hensyn til gårdens økonomi og andre faktorer, 
og bare skal velge ut fra egne ønsker og behov. Dersom du tar over, ville du da 
helst jobbet bare på gården, jobbet deltid utenfor gården, eller ville du helst jobbet 
heltid utenfor gården? 
1: Heltid på gården 
2: Deltid utenfor gården 
3: Heltid utenfor gården 
4: Ikke sikker 

15. Hvordan tror du den faktiske tilpasningen blir hvis du tar over gården, 
kommer du til å ". 
LES OPP 

1: Jobbe heltid på gården 
2: Jobbe hovedsakelig på gården, men også deltid utenfor gården 
3: Jobbe omtrent like mye utenfor som på gården 
4: Hovedsakelig jobbe utenfor gården, men også på gården 
5: Jobbe heltid utenfor gården 
6: Ikke sikker 

16. Ved overtakelse av gårdsbruk, vil det ofte være aktuelt å vurdere 
mulighetene for å utvide inntektsgrunnlaget. Hvilke av følgende 
produksjoner finnes allerede på gården, og hvilke vurderer du som 
aktuelle å innføre? 

a) Økologisk produksjon 
1: Aktuell å innføre 
2: Uaktuell å innføre 
3: Ikke sikker 
4: Finnes allerede på gården 

b) Hestehold 

c) Andre tilleggsnæringer, som f.eks. småskala matproduksjon, bygdeturisme, 
grønn omsorg eller annen tjenesteyting 
(Grønn omsorg: ulike tiltak først og fremst i forbindelse med 
kommunens sosiale støtteordninger, f. eks. fungere som støttekontakt, 
fosterhjem, barnevernsrelaterte tiltak) 

17. Regner du med at du vil ha behov for å lånefinansiere overtakelsen, dersom 
du tar over gårdsdriften? 
1: Ja 
2: Nei 
3: Ikke sikker 

18. HVIS SV ART NEI ELLER IKKE SIKKER I SPØRSMÅL 11 (SPM 11 > 2 ): 
Hva er den viktigste grunnen til at du tror/vet at du ikke kommer til 
åta over gården? 
ETT SV AR MULIG - LES OPP 
I: Jeg er ikke interessert i gårdsarbeid 



2: Mine yrkesvalg lar seg ikke kombinere med overtakelse av gården 
3: Jeg ønsker å bo et annet sted enn der gården ligger 
4: Jeg tror ikke jeg har nok kompetanse til å drive gård 
5: Gårdsdrift vil være vanskelig å kombinere med familie og barn, 

eventuelt samboer/ektefelle ønsker det ikke 
6: Det vil koste (i form av penger og/eller arbeidsinnsats) for 

mye å drive gården i forhold til de inntektene den vil gi 
7: Jeg har søsken som har mer lyst til åta over enn meg 
8: Mine foreldre eller besteforeldre ser helst at en annen enn meg 

tar over gården 
9: Andre årsaker 
10: Ikke sikker 
11: Samboer\ektefelle har odel på annen gård, skal ta over denne 

19. Hva er den nest viktigste årsaken for at du tror/vet at du ikke kommer 
til å ta over? 
ETI SV AR MULIG - LES OPP 
1: Jeg er ikke interessert i gårdsarbeid 
2: Mine yrkesvalg lar seg ikke kombinere med overtakelse av gården 
3: Jeg ønsker å bo et annet sted enn der gården ligger 
4: Jeg tror ikke jeg har nok kompetanse til å drive gård 
5: Gårdsdrift vil være vanskelig å kombinere med familie og barn, 

eventuelt samboer/ektefelle ønsker det ikke 
6: Det vil koste (i form av penger og/eller arbeidsinnsats) for 

mye å drive gården i forhold til de inntektene den vil gi 
7: Jeg har søsken som har mer lyst til åta over enn meg 
8: Mine foreldre eller besteforeldre ser helst at en annen enn meg 

tar over gården 
9: Andre årsaker 
10: Ikke sikker 
11: Samboer\ektefelle har odel på annen gård, skal ta over denne 

20. Når anser du det som mest realistisk at det blir foretatt et generasjonsskifte 
på gården? Vil det være". 
LES OPP 
1: I løpet av de neste 2 årene 
2: Om 2-4 år 
3: Om 5-9 år 
4: Om 10 år eller mer 
5: Det er umulig å si i dag 
6: Ikke sikker 

21. Jeg skal nå lese opp noen aktiviteter på gården, og vil vite om du i 
oppveksten har deltatt mye, en del eller lite i disse, eller om spørsmålet 
er uaktuelt (eks har ikke husdyr): 

a) Stell av husdyr 
1: Deltatt mye 
2: Deltatt en del 
3: Deltatt lite eller ingenting 
4: Uaktuelt, finnes ikke slik aktivitet på gården 
5: Ikke sikker 

b) Husarbeid 

c) Kjøre traktor 

d) Onnearbeid uten kjøring av traktor (eks. steinplukking, innhøsting) 

e) Vedlikehold av maskiner og bygninger 



22. Har du vært medlem i Norges Bygdeungdomslag eller 4H i oppveksten? 
1: Ja, NBU 
2: Ja, 4H 
3: Ja, begge 
4: Nei, ingen av delene 

23 . Dersom du har søsken, tror du at noen av disse er interessert i åta over 
gården hvis du sier nei til overtakelse? 
1: Nei, har ikke søsken => GÅ TIL SPM 29 
2: Ja, den mest sannsynlige er en bror 
3: Ja, den mest sannsynlige er en søster 
4: Ja, men er ikke sikker på hvem av dem som er mest sannsynlig 
5: Nei, jeg tror ikke mine søsken er interessert i åta over gården 

HVIS HAR SØSKEN (SPM 23 > 1) 
24. Har din(e) søsken deltatt aktivt i gårdsarbeidet? 

1: Ja (en eller flere) 
2: Nei (ingen av dem) 

25. Har begge dine foreldre vært aktive i gårdsdrifta i din oppvekst? 
BARE ETI SV AR - LES OPP OM NØDVENDIG 
l: Nei , bare mor har drevet gården 
2: Nei, bare far har drevet gården 
3: Ja, og mor har hatt hovedansvar 
4: Ja, og far har hatt hovedansvar 
5: De har vært like aktive i gårdsdrifta 
6: Ikke aktuelt spørsmål 
7: Ikke sikker 

26. Var din mor aktivt med i utearbeidet og eventuelt dyrestell på gården 
da du var barn? 
l: Ja, utearbeidet 
2: Ja, dyrestell 
3: Ja, begge 
4: Nei, ingen av delene 

27. Dersom du kunne velge helt fritt, hvor ville du helst ha bosatt deg? 
BARE ETI SV AR - LES OPP OM NØDVENDIG 
l : På mitt hjemsted, i min hjemkommune (der hvor gården ligger) 
2: I en storby (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø) 
3: I en mindre by et annet sted i Norge (med over 15.000 innbyggere) 
4: I ei bygd eller mindre kommune et annet sted i Norge 

(under 15.000 innbyggere) 
5: I et annet land 
6: Ikke sikker 

28. Hva tror du kommer til å bety mest for hvor du bosetter deg/ hva har 
betydd mest for hvor du bosatte deg? 
BARE ETI SV AR - LES OPP OM NØDVENDIG 
l : Gode oppvekstmuligheter for barn 
2: Muligheter for relevantjobb/arbeidsmarkedet 
3: Gården ligger der/ gårdens beliggenhet 
4: Sosial tilhørighet, venner, familie 
5: Kultur- og fritidstilbud (som kafe og kino) 
6: Gode muligheter for friluftsliv 
7: Ektefelle/samboers ønske 
8: Annet 
9: Ikke sikker 



29. Hvordan vil du beskrive det landbruksfaglige miljøet på stedet der 
gården ligger? 
LES OPP 1-4 
1: Svært bra 
2: Ganske bra 
3: Mindre bra 
4: Dårlig 
5: Ikke sikker 

30. Dersom du skulle velge åta over gården og bosette deg i hjembygda, 
i hvilken grad tror du at det sosiale miljøet vil være tilfredsstillende for deg? 
LES OPP 1-3 
1: I stor grad 
2: I noen grad 
3: I liten eller ingen grad 
4: Ikke sikker 

31. Med din utdanningsbakgrunn og eventuelt de planer du har for utdanning 
videre, hvor lett eller vanskelig tror du at det vil bli for deg å finne arbeid 
på det stedet der gården ligger eller i akseptabel dagsreiseavstand? 
LES OPP 
1: Svært lett 
2: Ganske lett 
3: Ganske vanskelig 
4: Svært vanskelig 
5: Dersom jeg tar over gården skal jeg bare jobbe på gården 
6: jeg har allerede en jobb på stedet som passer min utdanningsbakgrunn 
7: Ikke sikker 

32. Har du ektefelle, samboer eller en fast kjæreste? 
HVIS JA: 
Hvor lett eller vanskelig tror du det vil bli for ham/henne å finne arbeid 
på det stedet der gården ligger eller i akseptabel dagsreiseavstand? 
LES OPP 
1: Svært lett 
2: Ganske lett 
3: Ganske vanskelig 
4: Svært vanskelig 
5: Dersom jeg tar over gården skal hun eller han bare jobbe på gården 
6: Hun eller han har allerede en jobb på stedet 
7: Ikke sikker 
8: Har ikke ektefelle/samboer/fast kjæreste 

33. Ville du overta gården dersom din (blivende) ektefelle/samboer ikke 
er interessert i gårdsarbeid, og gjør det klart for deg at han/hun ikke 
vil delta i gårdsarbeidet? 
1: Ja 
2: Nei 
3: Vet ikke 

34. Hvordan mener du at odelsretten bør se ut i framtida? Bør odel avskaffes, 
bør den bare gjelde den nærmeste familie så som barn og ektefelle, eller 
bør den beholdes som i dag? 
1: Odel bør avskaffes 
2: Bare gjelde nærmeste familie 
3: Beholdes som i dag 
4: Ikke sikker 
5: Annet 



35. Synes du selv at det er mest et privilegium eller mest en plikt å være 
adelsbarn? 

1: Mest privilegium 
2: Mest plikt 
3: Vanskelig å si, ikke sikker 

36. Jeg skal lese opp noen påstander i tilknytning til det å være bonde, 
og vil gjeme vite om du er helt enig, delvis enig, verken enig eller 
uenig, delvis uenig eller helt uenig i den enkelte påstand. 

a) Interesse for bondeyrket er viktigere for meg enn økonomien i næringa, 
når jeg vurderer åta over gården 
1: Helt enig 
2: Delvis enig 
3: Verken enig eller uenig 
4: Delvis uenig 
5: Helt uenig . 
6: Ikke sikker 

b) Det er nødvendig med en kraftig avskalling i landbruket, slik at de som 
er igjen skal få bedret sine inntektsmuligheter 

c) Bondeyrket er vel ansett i samfunnet 

d) Foreldrene mine ser negativt på framtida til landbruket 

e) Jeg ser negativt på framtida for landbruket 

t) Landbruksnæringa blir viktigere i framtida, blant annet på grunn 
av verdens matsituasjon 

g) I bygda der jeg kommer fra, er det vanlig at man stiller opp for hverandre 

h) Det er generelt mye sladder og misunnelse på bygdene 

i) Jeg kunne ikke tenkt meg å flytte fra hjemkommunen min for alltid 

Det var alle spørsmålene jeg hadde. Tusen takk for hjelpen, og ha en 
god kveld videre! 
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