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Forord 

Dette notatet er første delpublikasjon i prosjektet "Likestilling og rekruttering til landbruket'', 

et prosjekt hvor målsettingen er å skaffe mer kunnskap om de drivkrefter som ligger bak 

rekruttering til landbruksnæringen. Landbrukets Utredningskontor gjennomførte også i 1996 

et prosjekt med dette temaet, og nå vil vi følge opp resultatene fra den gang. 

Opinion har på oppdrag fra Landbrukets Utredningskontor intervjuet 1000 respondenter, som 

har første odel til gård, om en rekke forhold som har betydning for valget om å ta over gården 

eller ikke. I dette notatet presenteres noen foreløpige resultater fra spørreundersøkelsen, med 

hovedvekt på spørsmål om overtakelse og odel. 

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

jordbruksavtalen. Vi takker våre oppdragsgivere for et interessant oppdrag. 

Oslo, august 2002 

Bjørn Strøm 
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1 Innledning 

Rekrutteringssituasjonen i landbruket har vært gjenstand for oppmerksomhet fra flere 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 

2900 bruk årlig. Antallet gårdsbruk i 2000/2001 anslås av SSB til å være 65 200, hvorav 

20 800 hadde mindre enn 0,5 årsverk. Fortsetter denne nedgangen i samme størrelsesorden 

fram til 2007, vil Alstadheim-utvalgets mest negative prognoser for utviklingen innenfor 

jordbruket faktisk overgås. 

Odelsbarn 1996 
Dette prosjektet er en videreføring av rekrutteringsundersøkelsene 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 sikker på, eller trodde at de kom til åta over gården. På grunn av 

utvalgets størrelse 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 

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. 

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

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

Likeledes vil de årsaker som odlingene oppgir til dette, bli undersøkt og sammenlignet med 

resultatene fra 1996. Noen spørmål vi søker å svare på i dette notatet er som følger: 

1. Hvor stor andel av odlingene er positive, negative eller usikre med hensyn til å ta over 

gården? Kan vi se noen endringer i rekrutteringssituasjonen siden 1996? 

2. Hva oppgis som årsaker til å ville ta over gården eller ikke? 

3. Når er det aktuelt med generasjonsskifte? 

4. Hvilke holdninger har respondentene til odelsretten? 
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I dette notatet tar vi for oss spørsmål som omhandler overtakelse og odelsretten. I senere 

publikasjoner følger mer inngående analyser av dette samt andre sentrale tema i denne 

undersøkelsen. 

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 1574 respondenter. Av disse ble 1000 personer telefonintervjuet i perioden 10. -

27. juni 2002. Intervjuene ble gjennomført av Opinion. 

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 i populasjonen ligger mellom 

88, 1 prosent og 91,9 prosent. 
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2 Overtakelse av gårdsbruk 

Valget om å ta over gården på odel, er et valg som har betydning for mange deler av livet til 

et ungt menneske. For noen er vissheten om at de skal bli bonde sterk allerede fra 

barndommen, mens andre veier for og imot overtakelse i mange år før en beslutning tas. 

Hovedmålsettingen i denne undersøkelsen er å se om det har vært en endring i andelen 

odelsbam som ønsker å ta over gården, samt å innhente mer kunnskap om drivkrefter for eller 

imot overtakelse. Fra forrige undersøkelse hadde vi dette bildet: 69 prosent av de spurte var 

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

Ta over gården eller ikke 

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

TROR DU AT DU KOMMER TIL ÅTA OVER GÅRDEN? 

Ja, jeg har allerede bestemt meg 

Ja, jeg tror det 

Nei, jeg tror ikke det 

Nei, jeg har allerede bestemt meg for ikke å overta 

Ikke sikker 

Antall 

1996 

38 

31 

18 

7 

6 

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 38 

prosent av odelsbama 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 

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 odlinger som er positiv til overtakelse på 18 

prosent, 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. 
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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 åta 

over gården. 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. 

Vi får da dette bildet: 

p=,001 1996 2002 

Ja 69 51 

Nei 25 34 

Ikke sikker 6 15 

Total N=283 N=lOOO 

Endringen fra 1996 til 2002 er signifikant på 1 prosents nivå. 

Forskjeller mellom odelsgutter og odelsjenter 

Odelsbam født i 1965 og senere har like rettigheter til å ta 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. 

I 1996-undersøkelsen kommer det fram en 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 å ta 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 åta over-47 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 odelsjenter1
. 61 

prosent av guttene, og 40 prosent av jentene er sikre på, eller tror de kommer til åta over 

gården. 44 prosent av jentene mot 26 prosent av guttene tror at de ikke kommer til å ta 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. 
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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. 

Tabell 2. 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 ra 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 

1 Forskjellen mellom odelsgutter og odelsjenters tanker om overtakelse er signifikante på et p=,000 nivå både i 
1996 og i 2002. 
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siden, kan Sørlandet oppleve meget høg rekrutteringsgrad med hele 83 prosent overtakelse av 

den som har best odel. 

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 

fjørfekjøtt har flest usikre, og her er det også færrest som er positiv til overtakelse. Dette er 

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 i 

fra dette materialet. 

Tabell 3. Produksjonsretninger i 2002 (prosent) 

JA NEI IKKE SIKKER TOTAL 

Melk* 47 39 14 100 

p= ,013 N=579 

Kjøtt 49 36 16 100 

p=,139 N=621 

Egg, fjørfekjøtt 40 33 28 100 

p= ,073 N=40 

Grønnsaker, poteter, 49 40 11 100 

frukt og bær N=116 

p=,268 

Kom* 64 23 13 100 

p= ,000 N=298 

Annet 54 31 16 100 

p= ,408 N=246 
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Aldersgrupper 

Tabell 4. 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 odlingen 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 å ta over gården. Vi må opp i aldersgruppen over 30 år for å 

finne en forskjell her. 

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. 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 5. 

p= ,000 

Ja 

Nei 

Ikke sikker 

Total 

Har tatt eller planlegger formell landbruksutdanning, etter overtakelse i 2002 

(prosent) 

HAR TATT ELLER PLANL. INGEN PLANER OM TOTAL 

LANDBRUKSUTDANNING LANDBRUKSUTDANNING 

41 59 100 

8 92 100 

25 76 100 

27 73 100 

N=270 N=730 N=lOOO 

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. 
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Tidspunkt for generasjonsskifte 
I denne undersøkelsen har vi en hypotese om at tidspunkt for overtakelse vil ha betydning for 

de formeninger odlingene 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 6. 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 bilde: 

Tabell 7. 

p= ,000 

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

JA NEI IKKE SIKKER TOTAL 

Mindre enn 5 år 71 21 8 N=196 

5-9 år 59 27 13 N=263 

10 år eller mer 40 41 19 N=451 

Total 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 55 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 å ta 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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Oppsummering 

De første analysene fra denne undersøkelsen viser en betydelig nedgang i andelen odlinger 

som ser positivt på overtakelse. Likeså har vi fått en større gruppe som er usikre på om de 

ønsker åta 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 

rekrutteringssituasjonen har vi på bruk som driver med kornproduksjon. 
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3 Årsaker til å ta over gården eller ikke 

Det kan være mange årsaker til det valget odlingen tar med hensyn til overtakelse eller ikke. 

Vi ba de odelsberettigede oppgi den viktigste årsaken til at de var positiv eller negativ til å ta 

over gården. Dette spørsmålet ble også stilt i 1996, og her vil vi se om det har vært noen 

endringer i de årsaker som oppgis. 

De som er positive til å ta over gården 

Tabell 8. Viktigste årsak til å ta over gården i 1996 og 2002 (prosent) 

RES UL TATER 1996 RESULTATER 2002 

Jeg liker gårdsarbeid 33 40 

For å kunne bo på eiendommen 16 23 

For å hindre at gården går ut av familien 16 24 

Gården er veldrevet og har god økonomi 4 3 

Min ektefelle/samboer ønsker det 1 2 

Mine foreldre/besteforeldre ønsker det 6 2 

Andre årsaker 20 5 

Ikke sikker 2 0 

Total N=l95 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 :far 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 9. 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=144 N=51 N=l95 

Tabell JO. 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=179 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 

prosent 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 

av kvinnene enn blant mennene som oppgir dette motivet som viktigst. 
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De som er negative til å ta over gården 

Tabell 11. 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 å ta 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=271 

RESULTATER 

2002 

19 

10 

10 

1 

2 

28 

3 

7 

14 

6 

N=491 

Tabellen over 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. 

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 prosent, 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 det 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: 

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 å ta over) 

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

forhold til hva man :far 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) 

Tabelll2. Viktigste årsak som kvinner og menn oppgir for å si nei til overtakelse i 1996 

(prosent) 

MENN KVINNER TOTAL 
Manglende interesse 32 39 36 
Hensyn til egen familie 11 5 7 
Hensyn til foreldre eller søsken 11 15 13 
Økonomi i drifta 18 17 17 
Andre årsaker 29 24 26 
Total N=28 N=41 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. 

Tabe/113. Viktigste årsak som kvinner og menn oppgir for å si nei til overtakelse i 2002 

(prosent) 

p=,000 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 
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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 mot i 

1996. 

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. 

Søsken som er interessert i åta over gården? 
I tabellene over, 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. 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 odlingen 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% 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 å ta 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 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. 
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Tabell 14. Ja eller nei til overtakelse sett i forhold til om odlingen har søsken som vil 
overta eller ikke. 2002 (prosent) 

p=,002 TROR AT SØSKEN VET IKKE OM SØSKEN TOTAL 

VIL OVERTA VIL OVERTA 

Vil overta gården 48 52 N=509 

Vil ikke overta gården 60 40 N=340 

Ikke sikker 25 48 N=151 

Total 53 47 N=lOOO 

Tabellen over viser at det for 52 prosent av de som tror at de kommer til å ta over gården, ikke 

vet om søsken som er interessert i åta over. For de som ikke vil overta gården er det 6 av 10 

som har søsken som kan tenke seg å ta over, mens 4 av 10 ikke har dette. Vi rar 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 åta 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. 

Oppsummering 
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 begrunnelser 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. 

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 odlingene som ikke selv ønsker åta 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 

dette. 
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4 Odelsretten 

Til slutt vil vi her ta opp to spørsmål omkring odelsretten som ble stilt til respondentene. Det 

første var et spørsmål omkring hvorvidt odelsretten bør avskaffes, begrenses eller beholdes 

som i dag. 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. 

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. 

Kjønn 
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 

signifikant 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. 

Tabel/15. Holdning til odelsretten blant kvinner og menn (prosent) 

p=,002 BEGRENSE ELLER BEHOLDE ODEL TOTAL 

AVSKAFFE ODEL SOM IDAG 

Mann 31 69 N=487 

Kvinne 22 78 N=399 

Total 27 73 N=886 

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. 
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Tabell 16. Variasjon i holdning til odelsretten etter region (prosent) 

p=,014 

Oslo og Akershus 

Øvrige Østland 

Sørlandet 

Vestlandet 

Trøndelag 

Nord-Norge 

Total 

Aldersgrupper 

BEGRENSE ELLER 

AVSKAFFE ODEL 

21 

23 

31 

33 

31 

18 

27 

BEHOLDE SOM I 

DAG 

79 

78 

69 

67 

69 

82 

73 

Tabell 16. Holdning til odelsretten etter aldersgrupper (prosent) 

p=,000 BEGRENSE ELLER BEHOLDE SOM I 

AVSKAFFE ODEL DAG 

15-19 år 15 85 

20-24 år 24 76 

25-29 år 27 73 

30 år eller eldre 39 61 

Total 27 73 

TOTAL 

N=104 

N=285 

N=35 

N=273 

N=123 

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 odlingene under 20 år ønsker å begrense eller avskaffe odelsretten, mot 

39 prosent i aldersgruppa 30 år og eldre. 

Søsken 

Tabell 17. Holdning til odelsloven etter om odlingen har søsken som er interessert i åta 

over eller ikke (prosent) 

p=,006 BEGRENSE ELLER BEHOLDE ODEL TOTAL 

AVSKAFFE ODEL SOM IDAG 

Har ikke søsken som 33 67 N=308 

er interessert 

Har søsken som er 24 76 N=463 

interessert 

28 72 N=771 
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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 

odlingene som ikke har søsken som er interessert i å ta over gården, mener at odelsretten bør 

begrenses eller avskaff es. 

Gårdens størrelse 

Tabelll8. Holdning til odelsretten etter gårdsbrukets størrelse i årsverk (prosent) 

p=,001 BEGRENSE ELLER BEHOLDE SOM I TOTALT 

AVSKAFFE ODEL DAG 

Mindre enn ett 31 70 N=151 

årsverk 

1-1,99 årsverk 26 74 N=205 

2 årsverk eller mer 39 61 N=141 

Ikke sikker, uoppgitt 21 79 N=389 

Total 27 73 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. 

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 19. Holdning til det å være odelsbarn, etter overtakelse (prosent) 

p=,001 

Vil overta 

Vil ikke overta 

Ikke sikker 

Totalt 

MEST MEST PLIKT IKKE SIKKER TOTALT 

PRIVILEGIUM 

61 15 

52 23 

48 16 

56 18 

24 

26 

36 

26 

N=509 

N=340 

N=151 

N=lOOO 
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Ser vi dette spørsmålet i sammenheng med om odlingen 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. 

Kjønn 

Tabell 20. Holdning til det å være odelsbarn, etter kjønn (prosent) 

p=,001 MEST MEST PLIKT IKKE SIKKER TOTALT 

PRIVILEGIUM 

Mann 52 19 29 N=546 

Kvinne 61 16 23 N=464 

Totalt 56 18 26 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. 

Søsken som er interessert i å ta over gården 

Tabell 21. Holdning til det å være odelsbarn, etter om respondenten har søsken som er 

interessert i å ta over gården eller ikke (prosent) 

p=,004 MEST MEST PLIKT IKKE TOTALT 

PRIVILEGIUM SIKKER 

Søsken ikke interessert 51 22 27 N=474 

Søsken interessert 61 15 25 N=526 

Totalt 56 18 26 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. 

Oppsummering 
De fleste odlingene i denne undersøkelsen mener at odelsretten bør beholdes som i dag. 

Kvinner er mer positive til dette enn menn, og yngre respondenter er mer positive enn eldre 

respondenter. Imidlertid er det to av ti som oppfatter det å være odelsbam som å være mer en 

plikt enn et privilegium. 
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Avslutning 
Rekrutteringssituasjonen i landbruket har endret seg i de 6 årene mellom de to undersøkelsene 

blant første odelsberettigede som Landbrukets Utredningskontor har utført om dette tema. 

Færre tror eller vet at de kommer til å ta over gården i 2002 enn i 1996. En foreløpig 

gjennomgang av tallmaterialet viser at de forskjellene vi fant mellom odelsgutter og 

odelsjenter når det gjelder overtakelse i 1996, fortsatt er til stede, dog er forskjellen blitt 

mindre i løpet av 6 år. 

I dette notatet har vi sett på tema som berører overtakelse av gårdsbruk på odel. En nærmere 

analyse av tallmaterialet vil forhåpentlig vis gi en større forståelse av hva som ligger bak at 

hele 18 prosent færre av landbrukets rekrutter ikke befinner seg blant de som er positiv til 

overtakelse av gården. Foreløpig ser det ut til at utviklingen går mot at dramatisk færre ser for 

seg en fremtid i landbruksnæringa. 
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