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Forord 

Arbeidet med å oppdatere befollmingens kompetanse ble kraftig satt på dagsordenen ved 

NOU 1997:25 Ny kompetanse og Stortingsmelding nr. 42 (1997-98) Kompetansereformen. 

Vi takker Fond for etterutdanning og driftsøkonomiske tiltak i landbruket ('.EDL-fondet)for 

støtte til gjennomføring av prosjektet. 

Arbeidet er utført av utrederne Chris Helen Kvendseth, Odd Gunnar Mosen og Hanne Eldby 

ved Landbrukets Utredningskontor. Opinion AS har stått for gjennomføringen av 

spørreundersøkelsen. 

Referansepersoner i prosjektet har vært Harald Velsand, Norges Bondelag, Liv Kjuus i 

Bygdefolkets Studieforbund og Dagrun Aaen i KSL-sekretariatet. Disse har kommet med 

nyttige innspill i forhold til utforming av spørresltjemaet og gjennomgang av datamaterialet. 

Alle resultater og konklusjoner i rapporten står likevel for Landbrukets Utredningskontor sin 

regning. 

Oslo februar 2001 

Eugen Tømte 
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Etterutdanning i landbruket Side 1 

1 Innledning 
På grunn av et stadig økende behov for kompetanse i arbeidslivet og samfunnet generelt, ble 

det i 1996 satt ned et utvalg for å arbeide med en nasjonal handlingsplan for etter- og 

videreutdanning (NOU 1997:25). Dette arbeidet satte søkelyset på kompetanseheving for 
voksne. Sammen med St.meld. ill. 42 (1997-1998) dannet utredningen bakgrunnen for 

igangsettingen av arbeidet med en etter- og videreutdanningsreform. Reformen skal omfatte 
alle voksne i og utenfor arbeidsmarkedet, og ha et bredt og langsiktig perspektiv. I forbindelse 

med denne reformen skal det utvikles et kompetanseutviklings-program. 

I St.meld. ill. 19 (1999-2000) Om norsk landbruk og matproduksjon legges det vekt på å 

heve kompetansenivået i landbruksnæringen. For å møte framtidens utfordringer, er det behov 
for etterutdanning og kompetansehevende tiltak som retter seg mot gårdbrukere som 
selvstendig næringsdrivende. Det trekkes fram at det innenfor landbruket er et bredt 

kompetansebehov, samtidig som mye av den kunnskapen som trengs, opparbeides gjennom 
daglig drift og produksjon. Denne kompleksiteten gjør at kompetansebehovet stadig vil være i 
endring. I stortingsmeldingen etterlyses det videre en kartlegging av kompetansesituasjonen i 

landbruket: 

"Det er behov for å kartlegge det samlede tilbudet og innrette virkemidlene for å sikre at 

næringa har et utdannings- og opplæringstilbud som ivaretar de ulike aktørenes behov, og 

som er bredt og fleksibelt" (St.meld. ill. 19 (1999-2000):145). 

1.1 Problemstillinger 
Målsettingen med dette prosjektet er å kartlegge kompetansesituasjonen i landbruket. 
Herunder inngår en vurdering av kompetansenivået til landbruksbefolkningen, behovet for 
etter- og videreutdanning og det eksisterende tilbudet av aktuelle opplæringstiltak. Dette gir 

følgende hovedproblemstillinger: 

1. Kartlegging av nåsituasjonen i landbruket med hensyn til kompetanse på landsbasis. 

Landbrukets Utredningskontor har tilgang til data fra tidligere studier som er utført. Blant 
annet viste undersøkelsen Levekår for norske bønder (Strøm m.fl. 1996) at utdanningsnivået 
til bønder lå over resten av befolkningen; 82 prosent av gårdbrukerne hadde utdanning over 

grunnskolenivå, mens dette var tilfelle for kun 61 prosent av befolkningen som helhet. Det er 

imidlertid et behov for en mer omfattende undersøkelse av typer kompetanse, samt i større 
grad få fram den realkompetansen som finnes i landbruket. 

2. Kartlegge bondens behov for ny kompetanse. 

I følge St.meld. ill.19 (1999-2000) er det en utfordring å øke lønnsomheten i landbruket under 

nye rammevilkår samtidig som hensynet til miljø og kulturlandskap skal ivaretas. Det pekes 

på behov innenfor disse feltene: 
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Nye former for teknisk kompetanse 

Miljøkunnskap 

Kunnskap om forvaltning 

Kunnskap om økonomi, ledelse og planlegging 
Markedskunnskap 

Etterutdanning i landbruket 

Dette er imidlertid en ganske grov inndeling, og mer detaljert kunnskap om bondens behov 

for kompetanse kan øke muligheten til å sette inn tiltak på rett sted. Det vil være sentralt å 

undersøke bondens oppfatning av sitt eget behov for etter- og videreutdanning. Vi vil også 
søke svar på hvordan bonden ønsker at tilbudet av videre- og etterutdanning skal legges opp 

rent praktisk. 

I det følgende blir for enkelthets skyld begrepet etterutdanning brukt i denne rapporten. Med 
etterutdanning mener vi her opplæring og kurs av kort eller lang varighet, uavhengig av 

utdanningsnivå. 

3. Er det tilbudet som gis i dag i tråd med det behovet som finnes for etterutdanning i 

landbruket? 

En gjennomgang av det eksisterende tilbudet, sammen med en analyse av hvordan dette er 

tilpasset behovet, er nødvendig. Målet her er å identifisere områder der tilbudet ikke dekker 
behovet for opplæring, slik at en kan peke på de områdene det er størst nytte i å sette inn 
ressurser. 

1.2 Undersøkelsen 
Hovedresultatene i denne undersøkelsen framkommer på bakgrunn av en spørreundersøkelse 

rettet mot bønder. Ved hjelp av intervjuere fra Opinion, er 1000 gårdbrukere i hele landet 
intervjuet i perioden 13. - 23. november 2000. Spørreskjemaet er gjengitt i vedlegg 3. 

Utvalget framkommer på bakgrunn av tilfeldig trekking fra Produsentregisteret, og betegnes 
som representativt. Men det er gjort noen begrensninger i materialet. Det er bare brukere 

under 60 år som er blitt trukket ut. I tillegg er bare gårdsbruk over 50 dekar tatt med i 

undersøkelsen. Disse begrensningene er satt for at man i undersøkelsen i størst mulig grad 
skal nå aktive brukere. 

I utvalgsundersøkelser vil det alltid være feilmarginer. Vi har satt et konfidensnivå på 95 

prosent, og feilmarginene vil derfor variere fra 1,9 prosentpoeng ved en 10/90-svarfordeling, 
til 3,2 prosentpoeng ved en svarfordeling på 50/50. Enklere sagt betyr dette at hvis 90 prosent 

av utvalget svarer ja til et spørsmål, vil det være 95 prosent sikke1i at den reelle japrosenten 

for hele populasjonen ligger mellom 88,1 prosent og 91,9 prosent. 
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1. 3 Noen karakteristika ved utvalget 
Helt i starten av rappo1ien vil vi vise til noen karakteristika ved det utvalget som ble trukket. 

Kjønnsfordelinga i undersøkelsen er svært skjev, med 93 prosent menn og 7 prosent kvinner. 

Tidligere utredninger har vist at det er en stor overvekt av menn blant gårdbrukere. Imidle1iid 

ligger tallene i følge SSB (1999) på 87 prosent menn og 13 prosent kvinner. Vårt avvik 

skyldes nok for en stor del de begrensinger som ble satt på utvalget fra vår side, jfr 1.3. 

Når det gjelder alderssammensetningen i materialet, er denne også skjev: 

T b 111 a e R d espon entenes a Id er 
Alder Antall Prosent 
Under 40 år 257 26 
40-49 år 409 41 
50-59 år 334 33 
Sum 1000 100 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Gjennomsnittsalderen i denne undersøkelsen er 45 år, noe som er det samme som i en 

undersøkelse fra Nord-Trøndelagsforskning som vi sammenligner resultatene våre med i 

denne undersøkelsen (Haugen m.fl. 1996). Likevel er det forskjeller i alderssammensetningen 

av utvalget i de to undersøkelsene, Nord-Trøndelagsforskning har flere i eldre og yngre 

aldersgrupper enn vår undersøkelse har. 

Vi har en overvekt av respondenter som er over 40 år, i forhold til befolkningen som helhet. 

Dette reflekterer nok at mange må vente for å komme inn i landbruket, undersøkelsen "Nye 

Bønder" (Tviberg og Haanes 1999) viste at gjennomsnittsalderen blant nye brukere var 34 år 

for menn og 46 år for kvinner. En høy gjennomsnittsalder blant de som tar over gårdsdrift, er 

interessant i denne undersøkelsen. Hva skjer i årene mellom obligatorisk skolegang og 

overtakelse? Studier viser at stadig flere ungdommer tar høyere utdanning, men mange må 

nok også belage seg på å jobbe utenfor gården i årene fram mot overtakelse. Dette vil bidra til 

en økt realkompetanse i næringa, ved at utøvere har erfaring fra flere felt enn ren gårdsdrift. 

Ser vi på den regionale fordelinga blant respondentene, så kommer det fram at alle landsdeler 

er jevnt representert. 

Tabell 2. Regional inndeling 
Re!!ion Antall Prosent 
Sentrale Østland + Sørlandet 226 23 
Hedmark, Oppland, Buskerud 228 23 
Vestlandet 291 29 
Trøndelag O!! Nord-Norge 255 26 
Sum 1000 100 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Tabell 3 viser at det er en nokså jevn fordeling av respondenter etter gårdens 

produksjonsareal. 
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Tabell 3. Produksjonsareal 
Areal (daa) Antall Prosent 
Inntil 100 216 22 
101-150 208 21 
151-200 166 17 
201-250 153 15 
Mer enn 250 257 26 
Sum 1000 100 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Ser vi på samlet husholdningsinntekt (tabell 4), ser vi imidlertid at nesten halvparten havner i 

gruppen som har over 400.000 kroner i inntekt. Gjennomsnittsinntekten var på 370.000 

kroner. 

T b 114 a e S I t h h Id ' ' t kt ame us 0 nmgsmn e 
Inntekt Antall Prosent 
Under 200 000 44 4 
200-299 000 132 13 
300-399 000 229 23 
400 000 eller mer 472 47 
Ikke sikker, uoppgitt 123 12 
Sum 1000 100 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Tabell 5 viser andelen av husholdningsinntekten som stammer fra gårdsbruket. Her ser vi at 
bare 28 prosent henter 75 - 100 prosent av inntekten fra gårdsdrifta. Resten av respondentene 
henter til dels store deler av inntekten fra annet inntektsgivende arbeid. I og for seg viser ikke 
dette noen ny trend i landbruket, men bekrefter funn fra tidligere undersøkelser, om at et 
anstendig inntektsnivå for svært mange er avhengig av muligheten til å hente inntekter utenfor 

bruket. 

T b 115 a e A d I h h Id . k f 0 d d ' f n e av us 0 nmgsmnte t ra gar s n ta 
Andel Antall Prosent 
Mindre enn 25 % 241 24 
25-49% 222 22 
50-74% 241 24 
75-100% 280 28 
Ikke sikker, uoppgitt 16 2 
Sum 1000 100 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

1.4 Rapportens oppbygging 
I kapittel 2 vil vi skissere utfordringer for framtidens landbruk, og gjøre et forsøk på å si noe 

om hvilken kompetanse som blir nødvendig for framtidens bonde. Dette illustreres gjennom å 
skissere 4 utviklingsretninger for landbruk, for så å vurdere hvilke drivkrefter som trekker i de 

ulike retningene. 

LU-rapport nr. 2 - 2001 



Etterutdanning i landbruket Side 5 

Kapittel 3 tar for seg tilbudet av utdanning og etterutdanning rettet mot 
landbruksbefolkningen. En gjennomgang av de viktigste tilbyderne og deres utdanningstilbud 

kommer inn her. 

Kapittel 4 - 7 viser resultater av spørreundersøkelsen. En analyse av datamaterialet vil bidra 

til å gi svar på de spørsmål vi har stilt oss innledningsvis i denne rapporten. Kapittel 4 

fokuserer på tidligere undersøkelser og statistikk som tar for seg bondens behov for 
kompetanse. Det vil bli gitt en kort oversikt over landbruksbefolkningens utdanningsnivå, og 

deltakelse på landbruksskoler og etterutdanningstiltak. Kapittel 5 tar for seg sentrale faktorer 

for å delta på etterutdanning, mens kapittel 6 har landbruksbefolkningens ønsker om økt 
kompetanse som tema. I kapittel 7 ser vi litt på hvordan gårdbrukerne selv mener at 

etterutdanning bør tilrettelegges. 

Kapittel 8 er en sammenstilling av undersøkelsens resultater, med kommentarer, og danner 

avslutningen av rapp01ien. 
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2 Framtidens landbruk og gårdbrukere 
I en vurdering av behov knyttet til framtidig kompetanse, er det av betydning å ha gjort en 

betraktning av framtidens landbruk og framtidens gårdbrukere. Framtidsbildet vil være preget 

av de utviklingstrekk vi kan skimte ut fra dagens ståsted. Det er åpenbart at større hendelser 

kan påvirke dette bildet i forskjellige retninger, men det er vanskelig i dag å forutsi hvilke 

hendelser som vil inntreffe i den kommende tiårsperiode, og hvilke konsekvenser disse vil ha 
for den enkelte gårdbruker. 

Det perspektivet som legges til grunn i denne beskrivelsen er å inndele framtidens landbruk i 
mer eller mindre idealtypiske segmenter, og vurdere hvilke drivkrefter som trekker i hvilke 

retninger. Disse drivkreftene spenner over et vidt spekter, fra internasjonale rammebetingelser 
for handel med landbruksprodukter og landbruksstøtte, til den enkelte brukers preferanser 

med hensyn til hvordan man ønsker å innrette seg. Det siste vil avhenge av personlige 
interesser og egenskaper, som igjen vil ha betydning for hvordan man på individnivå vil velge 
å kanalisere sin arbeidskraft. 

Vi vil i det følgende trekke veksler på elementer i offentlig politikk, samt data fra 

undersøkelser rettet mot både potensielle bønder, etablerte bønder og beslutningstakere. Det 
er åpenbart at de forskjellige faktorene ikke nødvendigvis vil trekke i samme retning. Videre 
vil vi avlegge tidligere trendframskrivninger en visitt for å komplettere bildet. Hensikten er å 
tegne et realistisk bilde av i hvilken retning landbruket vil utvikles og hvilke konsekvenser 
dette får for framtidig kompetansebehov. 

2.1 Idealtypene 
For å etablere idealtyper for norsk landbruk vil vi ty til to dimensjoner. Den ene knytter seg til 
den kjente inndelingen mellom heltidsbønder og deltidsbønder. Imidlertid finnes det ikke 
noen objektiv og entydig definisjon som skiller heltidsbønder fra deltidsbønder i økonomisk 
forstand, og som samtidig er allment akseptert. Det finnes heller ikke noe objektivt mål rent 
arbeidsmessig. Normalt er det snakk om å skille mellom bønder som har arbeid utenfor 
landbruket i tillegg til gårdsdrifta og de som ikke har. Imidlertid kan elementer i dette arbeidet 

både være relatert til yrket som bonde (brøyting av veier om vinteren, transportoppdrag, etc.) 
og selvfølgelig være yrker med liten relevans for bondeyrket (omsorgsarbeid, EDB, etc.). Det 

vil derfor i høy grad være snakk om gradsforskjeller, og ikke minst hva den enkelte oppfatter 

som sin hovedbeskjeftigelse eller subjektive yrkestilhørighet. Undersøkelser viser blant annet 
at det er en sterkt binding til bondeyrket selv blant personer som langt fra kan sies å hente 

hoveddelen av sin inntekt fra gårdsvirksomhet. Spørsmålet i forhold til vår problemstilling er 

imidlertid om vi tror utviklingen går i retning av at flere bønder støtter seg til annen 
virksomhet enn gårdsdrift, eller om det er mulig å se mekanismer som bremser eller 

reverserer dette. 

Den andre dimensjonen er tilbøyeligheten til å utvikle gården etter det vi kjenner som 

tradisjonell og konvensjonell drift versus tilbøyeligheten til å utvikle drifta i mer økologisk 
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eller nisjepreget retning. Problemstillinger i forhold til å utvikle et såkalt "industrialisert" 

landbruk i internasjonal betydning vurderes ikke som relevant innenfor den tidsperioden vi ser 

for oss. Igjen vil vi oppleve at grensene er flytende mellom de to motpolene. Det vil også her 

være snakk om graderinger av tradisjonell og økologisk/nisjepreget drift. Det er åpenbart 

drivkrefter som kan virke i begge retninger, og en rekke forhold tilsier at det er vanskelig å 

summere opp den totale effekten over tid. Vi vet imidlertid at det har vært en overgang - dog 

beskjeden - til økologisk drift på enkelte bruk. Vi vet også at det har vært forsøk på å utvikle 
enkelte små nisjer rettet inn mot forholdsvis spesifikke markeder. Dette er eksempler på en 

retning som heller i den motsatte retning av det vi betegner som storskaladrift der det 

forutsettes at det drives produksjon innrettet mot å framskaffe tradisjonelt råstoff for å betjene 
et marked av bulklignende karakter. Et annet element er utviklingen i retning 

tjenesteproduksjon av forskjellige typer knyttet til gårdsbruket. I forhold til kanalisering av 
arbeidskraft kan dette skje både innenfor og utenfor rammen av heltidslandbruket. 

Krysningen av de to dimensjonene gir oss fire idealtypiske utfall, slik som det er presentert i 
figuren nedenfor. 

Tradisjonell produksjonsform 

Heltid 

Intensivering 
("Stor-skala landbruk") 

Arbeidskraftintensivt landbruk 
("Småskala orientert landbruk") 

Status quo-landbruk 
("Nedtrapping") 

Annen virksomhet 
("Bosetting") 

Økologisk- /nisjepreget produksjonsform 

Figur 1. De fire idealtypene 

Deltid 

For heltidsbonden som beveger seg i retning av et storskala, tradisjonelt landbruk vil 

intensivering i d1ifta være kjennetegnet. Det forventes at denne type løsninger blant annet 
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faller sammen med økt arealbruk og tilnærmet full utnyttelse av driftsenhetens 

produksjonskapasitet. Det forventes at denne typen strategier innbefatter overtakelse av andre 

driftsenheter. 

Deltidsbonden som driver tradisjonelt landbruk, og som heller i retning av tradisjonell drift, 

vil ventelig ikke legge samme ekspansive strategi til grunn som heltidsbrukeren. Av åpenbare 
årsaker kan det være vanskelig å kanalisere nok arbeidskraft inn i gårdsdrifta til dette. Den 

videre utviklingen kan gå i retning av avvikling på sikt, eksempelvis ved generasjonsskifte. Et 

annet utviklingstrekk kan være at en stadig større del av arbeidskraften kanaliseres ut av 
landbruket, og at det finner sted en langsom utfasing av driftsenheten ved at den i økende grad 

inngår i andre enheter som ekspanderer. Legges status quo til grunn, finner vi at driftsenheten 

sakker akterut i forhold til øvrige driftsenheter. 

En tredje variant er å opprettholde stillingen som gårdbruker ved å ekstensivere drifta i 

retning av økologisk produksjon eller annen nisjeproduksjon. Dette tilsier at hovedmengden 
av arbeidskraften blir satt inn på gårdsbruket uten at produksjonsvolumet eller arealbruken 
øker. Derimot forventes det en høyere pris for produktet enn for et tilsvarende standard 

produkt, og hvor det gjennom produksjonsmetoden eller produktets særskilte egenskaper 
forventes å kunne forsvare en gitt pris i markedet. I realiteten tilsier dette at det blir lagt inn et 
høyere timeforbruk per produsert enhet, og at enhetsprisen må kunne gjenspeile dette for å gi 

et tilfredsstillende resultat. 

Den fjerde varianten er en type deltidsbruk som i liten grad innretter seg mot tradisjonelt 
landbruk. Det er kombinasjonen av gårdstilknyttede aktiviteter i tillegg til få nisjepregede 
landbruksprodukter, eksempelvis krydderurter eller lett bearbeidede hagebruksprodukter. I 
denne kategorien faller også gårdsbasert tjenesteproduksjon, enten det dreier seg om 
oppstalling av hest, ulike former for "grønn omsorg", utleie av bygg og tilrettelegging for 

turisme eller andre mer utpregede tjenester hvor produksjonen er fysisk lokalisert på 
gårdsadressen. 

I forhold til vårt arbeid hvor framtidens kompetansebehov settes i sentrum, er det av 

betydning å ha klart for seg et best mulig bilde av målgruppen som vil utgjøre nedslagsfeltet 
for dette framtidige behov. Den typologisering som vi skisserer vil først og fremst være et 

hjelpemiddel for å avdekke utfordringer knyttet til de enkelte segmenter av det produktive 
landbruk. Dette tilsier at kompetansebehovet må innrettes mot de enkelte målgruppene 

innenfor landbruket, og at det blir mindre rom for løsninger som er universelle og 

obligatoriske. 

2.2 Drivkreftene 

Spørsmålet som reiser seg er hvilke drivkrefter vi ser for oss med hensyn til utviklingen i 

forhold til de forskjellige idealtypene gitt i det foregående delkapittel. I denne sammenhengen 

vil drivkreftene kunne føres tilbake til følgende momenter: 
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• 
• 
• 
• 

Samfunnsmessige utviklingstrekk 

Rammebetingelser gitt i internasjonale overenskomster 

Rammebetingelser gitt gjennom politiske vedtak nasjonalt 

Markedsmessige utviklingstrekk 

Side 9 

• Den enkelte produsents individuelle respons i forhold til gitte rammer og utviklingstrekk 

Dette indikerer at den individuelle atferd til primærprodusentene er av stor betydning for 

hvordan vårt framtidsbilde av landbruket vil bli seende ut, og denne betydningen vil ventelig 

øke. Samtidig vil individuell atferd bli påvirket av drivkrefter som hver enkelt ikke har direkte 
kontroll over. For såvel gårdbrukeren selv som kompetansegivere på ulike nivå er det viktig å 

holde et øye med disse drivkreftene, for dette er krefter som påvirker hver enkelts situasjon. 
Målet vil måtte være å legge forholdene best mulig til rette for at den enkelte skal kunne 

oppnå sine ønsker innenfor de til en hver tid eksisterende betingelser. 

2.2.1 Samfunnsmessige drivkrefter 

Økt internasjonalisering, eller globalisering, vil i økende omfang innvirke på 

samfunnsutviklingen i Norge. Dette vil innvirke på nær alle samfunnslivets områder. På noen 
felt vil resultatet av denne type prosesser være synlige og markante. Eksempelvis vil fusjoner 
mellom norske og utenlandske bedrifter være hendelser som er lette å plassere inn under 
denne kategorien. Endrede matvaner og kostholdsmønster vil være mindre direkte synlige, 
ettersom dette er gradvise prosesser som ikke manifesterer seg i store enkeltbegivenheter. 
Dette gjelder også økende bruk av utenlandske medier som informasjonskanaler, enten til 
erstatning for, eller som supplement til norske informasjonskilder. 

Det må også forventes at forskjellige medias betydning for informasjonsflyten i samfunnet vil 

tilta. Nye mediekanaler, samt forsterkning og konsentrasjon i eksisterende, vil sannsynligvis 
prege utviklingen. I forhold til internasjonaliseringsprosessen vil sannsynligvis dette også bli 
synliggjort ved at internasjonale mediekonsern i stadig større grad vil trenge inn og prege 
informasjonsflyten i Norge, og at norske medieselskaper søker ut mot internasjonale 
markeder. Problemstillingen som reiser seg, er hvilken betydning dette vil ha for den 

informasjon som kommer til å være dominerende i samfunnsbildet, både i form av muligheter 
og utfordringer. 

Et annet trekk som kan bli retningsgivende for en del framtidige valg, er en økende 

vektlegging av individuelle løsninger på områder som er - eller kunne vært - omfattet av 

kollektive løsninger. En økende samfunnsmessig individorientering vil kunne opptre under 
overskrifter som økt valgfrihet, mer eget ansvar og rett til egne avgjørelser. I samfunn hvor 

utdanningsnivået er forholdsvis høyt og forholdsvis jevnt fordelt, samt at individuelle 

økonomiske ressurser er økende, vil også interessen for individorienterte løsninger være 

økende. En konsekvens av dette kan være at det åpnes opp for nye kollektiver som blir 

markedsført med det mål for øye å øke den individuelle valgfrihet. Et eksempel her må være 

muligheten til å drive aksjesparing gjennom aksjefond, eller for den saks skyld være hytteeier 
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innenfor rammen av et sameie. Det som imidlertid kjennetegner denne typer av kollektiver er 
at ansvaret i forhold til de øvrige deltakerne er bortimot fraværende. 

Et annet forhold er at dereguleringen av en rekke samfunnsområder på 1980-tallet åpnet for 

"frihet under ansvar". Det faktum at friheten kanskje ble noe overfokusert på 1980-tallet er 

tilsynelatende blitt noe utjevnet på 1990-tallet. Dette betyr at det i større grad enn tidligere blir 

foretatt risikovurderinger i private husholdninger og i næringsvirksomhet, landbruket 
inkludert. Eksempelvis kan ikke lenger investeringer foretas under forutsetning av et stabilt 

politisk fastsatt rentenivå (renteerklæringer, etc.). Man kan heller ikke forutsette 

kostnadskompensasjon tatt ut i jordbruksforhandlingene, eller for den saks skyld at rammene 
for pris og virkemidler i landbruket øker i takt med andre økonomiske størrelser. Dette er også 

drivkrefter som virker i retning av å spre arbeidskraften - og i noen tilfelle investeringer - på 
virksomheter også utenfor landbruket. Det mest iøynefallende er at det i dagens landbruk 
anses som en fordel at morgendagens brukere har en utdanning som kan anvendes i annen 

type virksomhet under mottoet - "noe å falle tilbake på". Det er vanskelig å framstille en 
investering på 1.000.000 kroner i egen arbeidsplass med en årlig lønnsevne på 120-130.000 
kroner som særlig lukrativt. Det kan tyde på at valget om gårdsovertakelse i liten grad kan 

sies å være motivert ut fra en framtidsforhåpning om millionærstatus. På den annen side 
indikerer alle undersøkelser at det er en økende tendens til at bønder i framtiden vil være 
utdannet for - eller ha arbeidserfaring fra - andre sektorer i samfunnet. Dette vil ikke bare 
muliggjøre arbeid utenfor bruket, men kan også medføre at den enkelte mener at det er 
ønskelig. I så fall vil dette styrke en utvikling i retning større innslag av deltidsbrukere og den 
kategorien vi betegnet som "annen virksomhet". 

Et trekk ved samfunnsutviklingen som har vært mer eller mindre vedvarende er en kvantitativ 
og kvalitativ økning i kunnskapsmengden. På noen områder er denne økningen synbar, og 

dels satt under debatt. Eksempler innenfor utviklingen av genteknologi og deler av den 
medisinske forskning illustrerer dette. På andre områder er det mindre debatt, men 
kunnskapsutviklingen kan være like høy her. Forsvarsteknologi og samfunnsvitenskapelige 
områder kan være eksempler på dette. Denne kunnskapsutviklingen gir muligheter, men reiser 
også en rekke utfordringer. Mulighetene knytter seg til nytteeffekter i forhold til individene i 

et moderne samfunn, mens utfordringene er relatert til etiske og fordelingsmessige 
dilemmaer. Et spørsmål i denne forbindelse er hvem som skal avgjøre hvorvidt en gitt 

kunnskap er nyttig. Et annet spørsmål er hvem som kan nyttiggjøre seg den eventuelle 
kunnskap som tilveiebringes, og om fordeler for noen her medfører ulemper for andre. 

Det økende utdanningsnivået i samfunnet vil ventelig medføre en økt mulighet for å ta til seg 
ny kunnskap. Dette kan medvirke til at læreprosessen blir mer lik 1970-tallets målsetninger i 

framtiden, enn hva som ble resultatet av bestrebelsene den gang for å oppnå målsetningen om 

"livslang læring". Den institusjonaliserte utdannings- og læringsprosessen vil ventelig bli 

erstattet, eller supplert med læring på en langt mer individuell basis, med stor grad av 

valgfrihet med hensyn til tid og sted. Tilgangen på nye teknologiske løsninger vil forsterke 

denne prosessen, og et samfunn kjennetegnet ved en økonomisk fordeling som gjør at folk 
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flest er i besittelse av betydelige individuelle økonomiske ressurser, vil forsterke tilgangen på 

denne type teknologi. Dette vil få betydning for tilbydere av kunnskap og kompetanseheving. 

Det må også påregnes at samfunnsmobiliteten, både geografisk og sosialt, vil øke. Økt 

utdanning vil sannsynligvis resultere i økt geografisk mobilitet, og i større sosial mobilitet. 

Folk vil bevege seg geografisk for å skaffe seg utdanning og arbeid, dette vil gi seg utslag i 

økende økonomisk handlefrihet, som i stadig større grad vil kunne kanaliseres for å realisere 

personlige ambisjoner og ønsker. Rollen som konsument vil bli viktigere, men neppe 

viktigere enn produsentrollen. Denne utviklingen vil også ha betydning for folks bruk av tid 

og ikke minst fritid. Familiemønsteret har vært under endring, og det er ingen grunn til at . 
denne endringen ikke vil fortsette også i framtiden. Befolkningsutviklingen er igjen i vekst, 

og den aldersmessige fordelingen og ikke minst den geografiske fordelingen er i endring. 

For Norge er det rimelig å fortsatt forvente en årlig økning av BNP. Anslagene for den 

økonomiske vekst på lang sikt er usikre, men en forventning om at økningen vil være i 
intervallet mellom 1,5 prosent til 2,5 prosent vil neppe være for optimistisk. Lønnsveksten vil 
sannsynligvis ligge noe høyere. Det vil fortsatt i mange år foregå en betydelig olje- og 

gassaktivitet langs kysten, og Norge vil framstå som en formuende nasjon. Det er politisk lagt 
til rette for at dette skal sikre gode velferdsordninger også i framtiden. 

2.2.2 Internasjonale rammebetingelser knyttet til landbruket 

Internasjonale rammebetingelser kan deles i to hovedgrupper: 
• Større eller mindre direkte forpliktelser knyttet til deltagelse i internasjonale 

orgamsasJ on er 
• Indirekte effekter av den politiske utviklingen på jordbruksområdet i andre land 

Vi kan konstatere at de norske forpliktelsene i WTO legger føringer for bruken av nasjonale 
virkemidler. Et moment her er at det er en grense for produksjonsrettet nasjonal støtte, noe 
som tilsier at økt produksjon vil måtte motvirkes av redusert intensitet i støtte per produsert 

enhet. Likeledes er det begrensninger for støtte til eksport med hensyn til blant annet volum. 
Dette betyr at internasjonale rammer tilsier at norsk produksjon på sikt i praksis ikke 
volummessig kan overstige hva som er mulig å få avsatt innenlands. Der finnes muligheter for 

ordinær eksport, og noe av subsidiene som er tilgjengelige kan selvfølgelig brukes for å 
eksportere overskuddsprodukter, men vi kan ikke basere en hjemlig produksjonsvekst på 
dette. Den nye runden i WTO vil ventelig gjøre mulighetene på eksportområdet mindre, 

tollsatsene vil sannsynligvis gjennomgå en reduksjon og reglene for produksjonsrettet støtte 
vil snevres inn. Det er en forventning om at argumentasjonen for et multifunksjonelt landbruk 

kan motvirke noe av virkningene med hensyn til å skape frihetsgrader for en innenlandsk 

landbrukspolitikk. Konklusjonen på dette området er at ikke alle bønder kan velge en strategi 
der de øker sin produksjon målt i volum, og virkningen i forhold til våre idealtyper er at en 

gruppe bønder vil trekke i retning av mer "storskala orientert landbruk", mens andre vil velge 

strategier knyttet til de andre av de skisserte utfallsmulighetene. 
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Indirekte vil også den landbrukspolitiske utviklingen i andre land gi visse muligheter og 

begrensninger for handlingsrommet i Norge. I første rekke er det utviklingen i EU i retning av 

lavere markedspriser og lavere budsjettstøtte som vil være referanserammen. Det er grenser 

for i hvor stor grad det kan skapes aksept og legitimitet knyttet til store prisforskjeller mellom 

produkter omsatt i Norge og tilsvarende produkter omsatt i våre nærområder. Det kan også bli 

et legitimitetsproblem hvis intensiteten i den hjemlige virkemiddelbruken blir ytterligere 

styrket relativt sett i forhold til nærområdet. Dette vil i forhold til idealtypene kunne stimulere 

to utviklingstrekk: mer intensiv produksjon hos enkelte, og mer nisjepreget eller økologisk 

produksjon hos andre. 

2.2.3 Nasjonal landbrukspolitikk 

Den nasjonale landbrukspolitikken som er trukket opp i St meld nr. 19 (1999-00) har flere 
målsetninger som åpenbart er i konflikt med hverandre, men politikken har blitt prøvd rettet 
inn mot det multifunksjonelle begrepet. Målene spenner fra effektiv produksjon, via naturens 

tåleevne og kulturlandskap til lavere matvarepriser og opprettholding av bosettingen. Det siste 
punktet her er en åpenbar kobling til distriktspolitikken. Hvis dette betyr at "mange skal få 
litt" så er det en faktor som vil bidra til en utvikling i retning av et større innslag av 

deltidslandbruket. Hvis det betyr en sterkere innslag av "todeling" av landbruket, der 
forskjellen i intensitet i virkemiddelbruken mellom sentrale og perifere strøk gjøres sterkere, 
vil dette trekke i retning av å styrke heitidsbruket i periferien. 

Et annet moment er landbrukspolitikkens tilknyttede virkemidler. Bruken av offentlige midler 
for å etablere tilleggsnæringer på gårdsbrukene virker til å kanalisere gårdbrukerfamilienes 
arbeidskraft i retning av annen virksomhet enn tradisjonelt landbruk. Dette kan skje på bruk 
som allerede er å betrakte som deltidsbruk, men også på bruk som i dag kan karakteriseres 
som heitidsbruk. Drivkraften vil være identisk: Mer arbeidskraft vil bli kanalisert vekkfra 
tradisjonell landbruksdrift. 

Spørsmål knyttet til miljømessige forhold ved landbruksnæringen er også i økende grad 
kommet i fokus. Dette skulle normalt motvirke en tendens til å intensivere produksjonen. 
Spørsmålet er imidlertid om ikke storparten av norsk landbruk har forholdsvis brukbare 

miljømessige marginer i en internasjonal sammenheng, og da særlig innenfor husdyrholdet. 
Imidlertid vil autorative regler knyttet til spredeareal, sprøytemiddelbruk og gjødsling dempe 

en utvikling i forhold til en mer intensiv produksjon. I så fall kan det i sin tur virke til en 
utvikling i retning av mer deltidslandbruk ettersom man vil nå et politisk bestemt 

"miljømessig tak", og økonomiske faktorer tilsier supplerende inntekter fra annet hold. 
Det økende fokus på kvalitetsaspektet blant annet representert gjennom tiltak under 

samleparaplyen KSL (Kvalitetssystemer i landbruket) burde tilsynelatende virke i 

heitidsbondens favør. Kostnadene for en liten produsent og en stor produsent ved å innføre 

denne type dokumentasjonssystem vil i mange tilfeller bli identisk. Kravene til en 

kvalitetsmessig sikring av hele produksjonen er mer tilpasset en situasjon der du har ditt 

hovederverv, enn hva det er i en situasjon der en rekke gjøremål utenfor landbruksnæringen 

krever vedkommendes tid og arbeidsinnsats. Dette kan selvfølgelig motvirkes ved at 
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prosessen standardiseres på en slik måte at den medgåtte arbeidstid ved å dokumentere 

produksjonen ikke blir en vesentlig belastning. Etter vår oppfatning vil dette derfor ikke være 

en sterkt nok parameter isolert sett for å motvirke en utvikling i retning av flere 

deltidsbrukere. 

I forlengelsen av kvalitetsaspektet kommer hensynet til mattrygghet som mange vil betrakte 

som et moment som ikke favoriserer en økende grad av intensivering. Imidlertid kan det 

innvendes mot et slikt resonnement at profesjonelle bønder innenfor gitte miljømessige 

rammer og med gode prosedyrer for sitt kvalitetsarbeid, i minst like stor grad som 
deltidsbønder på mindre bruk vil være i stand til å oppfylle målet om trygg mat. Det lar seg 

også hevde at færre og mer profesjonelle bønder faktisk vil være i bedre stand til dette, 
ettersom færre men større enheter vil skaffe større oversikt og muligheter for kontroll. I så fall 

kan vi betrakte dette området som rimelig virkningsnøytralt i vårt oppsett. 

Et annet element i forbrukerpolitikken er vektleggingen av "priser ned mot nivået i våre 

naboland". Et av virkemidlene her er kostnadsreduksjoner på den enkelte driftsenhet. Dette 
trekker i retning av en mer intensiv produksjon. Flere produserte enheter å fordele faste 
kostnader på, er tankegangen bak en slik betraktning. 

Internasjonalt - og i noen grad også i Norge - har det vært økende interesse for økologisk 

produserte landbruksvarer. En økende etterspørsel etter denne type produkter fra et 
betalingsvillig forbrukersegment vil virke i retning av at flere kommer til å tilpasse sin 
produksjon til dette. Det faktum at dette også støttes politisk vil sannsynligvis forsterke denne 

tendensen. I de seinere år er det avsatt midler til omlegging til økologisk drift, og det er 
varslet økt satsing i framtiden. 

En omlegging til økologisk drift, vil medføre en ekstensivering av eksisterende drift. 
Økologisk drift er samtidig en noe mer arbeidskrevende produksjonsmåte, som vil medføre at 
flere vil være nødt til å arbeide noe mer på gården. Slik sett trekker derfor en omlegging i 

retning av at det blir flere heltidsbrukere. Vi skal imidlertid ikke overvurdere muligheten for 
en større omlegging til økologisk produksjon i den nærmeste framtid. 

I forhold til mer samfunnsmessige drivkrefter er det ett moment som ikke kan undervurderes. 
Inntektsnivået i landbruket har sakket etter inntektene i samfunnet for øvrig. Dette avspeiles 

både i oversiktsoppsett fra Budsjettnemnda og fra annet hold. Et forhold som er lite fokusert, 
men som gir en meget klar indikasjon er følgende: landbruket står for 5,4 prosent av 

timeverkene som nedlegges her til lands, 3,7 prosent av alle sysselsatte personer og 1,3 

prosent av bruttonasjonalproduktet (samlet verdiskapning). Slik sett blir konklusjonene fra 
levekårsrapportene om at bønder "arbeider mye og tjener lite" gjenspeilet i de harde 

nasjonaløkonomiske fakta (Statistisk årbok 1998). Det er åpenbart at lønnsevnen i en næring 

som i statistikken framlmmmer med slike tall vil være vesentlig dårligere enn andre næringer, 

uten at det brukes forholdsvis sterke omfordelingsmekanismer. Dette betyr at skal bøndene ha 

sin del av inntektsutviklingen i samfunnet, må de gjøre noe annet enn å være bønder. Dette 
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tilsier at en utvikling i retning flere deltidsbønder har en åpenbar økonomisk drivkraft. Kan 

ikke den økonomiske velferden sikres gjennom arbeid i landbruket må den oppnås med 

innsats andre steder. 

2.3 Egenskaper ved dagens og morgendagens brukere og 
deres vurdering 

2.3.1 Framskrivninger 

I Alstadheimutvalget (NOU 1991 :2 A-C) er det gjort beregninger vedrørende bruksutvikling 
og rekrutteringsbehov fram mot år 2007. Det er benyttet fem forskjellige scenarier for denne 

framskrivningen, og 1995 er et av årene det oppgis verdier for. Den mest dramatiske varianten 
er en lineær framskrivning av utviklingen basert på referanseperioden 1979-87, ettersom 
denne ikke fanger opp at avviklingen av antall bruk nødvendigvis vil flate noe ut etterhvert 

som uttynningen skrider fram. Nedenfor oppgir vi intervallene for framskrivningen i 
Alstadheimutvalget, og peker på at laveste verdi på samtlige refererte tidspunkter kan 

tilbakeføres til den linære framskrivningen. 

Tabell 6. Bruksutvikling, framskrivning og registrerte tall for perioden 1989 - 2007 
1989 

Ant. Bruk, 91000-93400 
(Alstadh.) 
Registrert, (BFJ) 

Kilde: NOU (1991 :2 A-C) 
BFJ (1999, 1996) 

99 400 

1995 2001 2007 

75500-86200 62700-82100 52000-79800 

83 200 1999- 71000 -

I forhold til 1995 ser vi at antall registrerte bruk befinner seg innenfor det skisserte intervallet 
i Alstadheimutvalget. Ser vi på de framskrevne tall for 1989 (med basis i 1979-87) ser vi at 
antall registrerte bruk lå klart over det beregnede intervallet. 1999-tallene fra Budsjettnemnda 

for Jordbruket viser at det er stor sannsynlighet for at antall driftsenheter i år 2001 vil ligge 
innenfor det intervallet Alstadheimutvalget har anslått. Altså en stadig nedgang i antall bruk. 
Dette gir en indikasjon på at det i framtiden vil være vesentlig færre driftsenheter som skal 

betjenes med hensyn til kompetanseutvikling i landbruket. 

I Alstadheimutvalget opererer man med en overtakelsesprosent på 5 5 for å oppnå kravene i de 
forskjellige scenariene. Dette betyr at 55 prosent av gårdsbrukene må gjennomgå et eierskifte 

i løpet av framskrivningsperioden. 

Et annet forhold som påvirker antall diiftsenheter er eventuelle etableringer av forskjellige 

samdriftstyper. 10 prosent av kategorien "nye bønder" oppgir at de vil vurdere å etablere eller 

gå inn i samdrift (Tviberg og Haanes, 1999). Dette vil i noen grad redusere antallet 

selvstendige driftsenheter og bidra til økt intensivering av produksjonen i den forstand at den 

produserte mengden per driftsenhet øker. I framtiden vil det nok etterspørres kompetanse 

knyttet til samdrift som driftsform. 
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2.3.2 Framtidig deltidsarbeid 

I undersøkelsen "Levekår for norske bønder" (Strøm, m.fl., 1996) ble det spurt om brukerne 

ville fortsette som gårdbrukere hvis annet arbeid var tilgjengelig på hjemstedet. Svarene viser 

at omlag halvparten ville gjort dette, mens en nesten tilsvarende andel viser til at de ville 

kombinert gårdsdrift med am1en virksomhet. 

Tabell 7. Framtidig arbeidsstrategi (i prosent) 
Spørsmål: Hvis du hadde hatt mulighet for å få annet arbeid her på stedet, 
ville du da fortsatt som gårdbruker, drevet gården i kombinasjon med annet 
lønnet arbeid eller ville du sluttet som gårdbruker? 
Ville fortsatt 47 
Ville kombinert 41 
Ville sluttet 5 
Annet 6 
Ubesvart I 
Totalt 100 

Kilde: Strøm, m.fl. (1996) 

Slik sett kan vi betrakte dette som en faktor som peker i retning av større innslag av 
deltidslandbruk. Ved at man ser denne faktoren i lys av den generelle utviklingen i 
arbeidsmarkedet er det stor sannsynlighet for at bøndenes arbeidskraft kanaliseres ut av 
næringen. Dette er nok særlig gjeldene i områder hvor bønder i liten grad har etablert seg med 
arbeid utenfor gårdsbruket og hvor det er økt etterspørsel etter arbeidskraft. 

I rekrutteringsprosjektet (Eldby, 1996) spurte vi odelsberettigete om gårdens plass i den 
framtidige inntektsstrategien. Over halvparten av de odelsberettigete, som sannsynligvis vil 
overta, oppga at de enten ville ha hovedinntektskilden - eller en vesentlig del av inntekten 
utenfor bruket. Kun 7 prosent så for seg at gårdsdrift skulle være familiens eneste 
inntektskilde, og ingen av kvinnene i utvalget oppga dette. Dette indikerer også en bevegelse i 
retning større innslag av deltidsbønder i landbruket. Det er verdt å merke seg at økt kvinnelig 

innslag i landbruksnæringen ut fra disse tallene vil forsterke en slik tendens. Et annet aspekt 
ved undersøkelsen er at kvinner i større grad enn menn ser ut til å ville overta små bruk hvor 
det ikke er foretatt vesentlige investeringer, og hvor boligformål kan være en vesentlig 
drivkraft bak ønsket om å overta. 

Ser vi på tall fra undersøkelsen rettet mot "nye bønder" finner vi at 15 prosent av de som alt 

har arbeid utenfor gården oppgir at de har planer om å øke dette omfanget (Tviberg og 
Haanes, 1999). Det betyr at de vil kanalisere mer av sin arbeidskraft ut av landbruket. 

Imidlertid motvirkes dette ved at nærmere 30 prosent vil trappe ned arbeid utenfor bruket, 

altså vesentlig flere har planer om å kanalisere mer arbeidskraft inn i landbruket enn de som 
har planer om å kanalisere arbeidskraft ut blant dem som allerede har slikt arbeid. Blant dem 

som ikke har arbeid utenfor gården i dag oppgir nærmere 25 prosent av de "nye bøndene" at 

de har planer om å skaffe seg slikt. 
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2.3.3 Framtidig driftsomfang 

Når odelsbama blir spurt om forventninger i forhold til driftsomfang, ser vi at det er langt 

flere som har planer om å øke ennå redusere driftsomfanget. Dette er en drivkraft som burde 

tilsi en bevegelse i retning av mer intensiv produksjon. 

Tabell 8. Odelsbarns planer om framtidig driftsomfang (i prosent) 
Odelsbarn 

Vil øke 35 
Uendret 54 
Redusert 10 
Totalt 99 

Kilde: Eldby (1996) 

Dette er også en tendens vi finner blant melkeprodusenter: En rekke produsenter oppga et 
ønske om å øke melkeproduksjonen gjennom kvotekjøp. Blant "nye bønder" oppgir hele 46 
prosent at de planlegger å øke omfanget av drifta. Denne tendensen kan også underbygges 
med strukturtall. Gjennomsnittsstørrelsen på bruk i gruppen "nye bønder" for perioden 1993 -

97 var 13 til 25 prosent større enn gjennomsnittet for norske bruk. Dette er en utvikling som 
helt klart trekker i retning av en mer intensiv produksjon. 

Tabell 9. Gjennomsnittlig areal i dekar på gårdsbruk, i perioden 1993 - 1997 
Gj. snitt areal i drift ny bruk Gj. snitt areal i drift alle bruk 

1993 144 115 
1994 143 119 
1995 141 123 
1996 150 127 
1997 154 131 

Kilde: Tviberg og Haanes (1999) 

2.3.4 Tilleggsnæringer 

Ser vi så på odelsbama (de odelsbam som sannsynligvis vil komme til å overta) som vurderer 
forskjellige tilleggsnæringer og endrede driftsformer som aktuelle ved en overtakelse, finner 

vi at økologisk produksjon, hestehold og jakt og fiske alle blir vurdert som aktuelle av omlag 

30 prosent (Eldby, 1996). I så fall er dette drivkrefter for en bevegelse i retning vekk fra 
tradisjonell landbruksdrift og mot mer nisje- og økologisk produksjon. En slik utvikling vil 
muligens være med på å opprettholde arbeidsplassene på gården, men ikke tradisjonell 

landbruksdrift som grunnlag for virksomheten. 

Tabell 10. Andel av odelsbarna som kan tenke seg å drive med utradisjonelle aktiviteter (i prosent) 
Økoloeisk produksjon 29 
Gårdsturisme 20 
Utleie av jakt og fiskerettigheter 31 
Honnimrnroduks.ion 11 
Hestehold 33 

Kilde: Eldby (1996) 
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2.3.5 Utdanningsnivå 

Utdanningsnivå er et element som helt klart vil påvirke egenskaper hos gårdbrukeren. Dette 
temaet blir tatt opp senere i rapporten. 

2.4 Karakteristika ved framtidens bønder 
Med utgangspunkt i det forutgående kan vi nærme oss en konklusjon der begrepet 
"gjennomsnittsbonde" blir enda mindre dekkende enn i dagens situasjon. Med utgangspunkt i 

den inndeling vi gjorde med hensyn til idealtyper skal vi nå feste noen kjennetegn til hver av 

gruppene. 

2.4.1 Intensivert heltidslandbruk 

Dette segmentet består av heltidsbønder med tradisjonell - og i forhold til dagens situasjon
"storskalaproduksjon". Den enkelte bruker vil ha høy formell og reell kompetanse på sitt 

produksjonsfelt, og den f01melle kompetansen vil også i stor grad være knyttet til andre 
forhold i arbeids- og samfunnsliv. Brukerne i dette segmentet behersker rollen som 
bedriftsleder i like stor grad som praktiker-rollen. Vedkommende vil være i stand til å 
definere sine behov og kommunisere disse behov til omgivelsene. Brukerne i dette segmentet 

vil ha like sterkt fokus på økonomiske resultater på kort og mellomlang sikt, som på lang sikt. 
Bedriftsøkonomiske hensyn vil være i sentrum, og det vil være utarbeidet kalkyler knyttet til 
alle aktiviteter som finner sted innenfor gårdsdrifta. Brukerne i dette segmentet vil ventelig 
organisere seg på en måte som gir ordnede fritids- og ferieforhold. 

Kompetansebehovet overfor dette segmentet vil i stor grad måtte bestå i å respondere på de 
laav som stilles til spesialkompetanse i forhold til ulike løsninger og den diagnose bonden 
selv stiller. Det vil i støne og støne grad bli etterspurt spisskompetanse på avgrensede 
områder. 

2.4.2 Økologisk-/Nisjeorientert landbruk 

Dette segmentet består av heltidsbønder med en arbeidskraftkrevende produksjon knyttet til 
økologiske- eller nisjepregede produkter. Brukerne vil ha høy kompetanse innen sin 

produksjon eller nisje, enten det dreier seg om selve produksjonsformen, distribusjonskanal 

eller sluttmarkedet. De vil etterspøne tjenester som er tilpasset sin situasjon, og vil ofte være 
på søk etter alternative muligheter. Brukerne vil vise stor åpenhet for nye ideer som passer til 

produksjonskonseptet. Brukerne vil også ha høy bevissthet om økonomisk bærekraft, men 
dette vil være koblet til et ikke ubetydelig innslag av idealisme. Brukerne vil være forholdsvis 

lojale overfor sine organisasjoner, varemottakere og andre forretningsforbindelser, særlig hvis 

dette også innebærer en form for ideologisk fellesskap. 

Vedkommende vil være ganske lik det foregående segmentet når det gjelder behov for 

kompetanse. Kompetanse i forskjellige produksjonsformer innen segmentet er ikke like god 
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som produksjonsformer i det tidligere beskrevet segmentet. Dette fordi dette er "nytt område". 

Utfordringen vil være å dekke gapet mellom tilgjengelig kompetanse og det faktiske behov. 

2.4.3 Status quo landbruk 

Dette segmentet er kjennetegnet av bruk med stagnerende produksjon. Arbeidskraft blir i 

økende grad kanalisert i retning arbeid utenfor bruket, og uten tilknytning til 
landbruksvirksomhet som sådan. I stor grad aktiveres ressurser knyttet til den enkeltes brukers 

tidligere yrkes- og fagkompetanse. I visse tilfeller vil brukerne tilegne seg ny utdanning og 

kompetanse for å kvalifisere seg for yrkeslivet i det aktuelle området. Inntektsstrategien vil i 
økende grad knyttes til lønnsarbeid eller næringsinntekter fra ikke landbruksbasert 

virksomhet. 

I forlengelsen av den skisserte utvikling vil brukerne ha liten tid til disposisjon for nye tiltak 
på egen gård, og villigheten til å foreta nødvendige investeringer vil avta. Dette vil over tid 

gjøre det stadig vanskeligere å opprettholde gården som selvstendig driftsenhet. Kompetansen 
vil i stor grad være knyttet til utøvelsen av annen virksomhet enn landbruk, og dette medfører 
at primærprodusentene i dette segmentet i stor grad vil etterspørre standardiserte tjenester og 

produkter til sin gårdsdrift. 

Brukerne i dette segmentet vil også i stor grad følge arbeidslivets ferie- og fritidssyklus, og 

sannsynligvis også i stor grad være innordnet lønnstakernes velferdsordninger. Dette betyr 
igjen at det økonomiske resultatet fra gårdsdrifta blir mindre viktig for familiens totale 
økonomi. Gruppens forhold til det organiserte landbruk vil basere seg på nødvendigheten av 
varemottakere og behovet for tjenester og innsatsfaktorer. Den subjektive oppfatning av å 
være bonde kan i noen grad tilsi at forholdet til det organiserte landbruk pleies i større grad 
enn hva det objektivt ville vært behov for. 

Kompetansebehovet i forhold til dette segmentet vil stort sett måtte basere seg på å tilby 

standardisert kompetanse, med noe individuell tilpasning. 

2.4.4 Annen virksomhet med utgangspunkt i landbrukseiendom 

Dette segmentet driver i liten grad produksjon av tradisjonelle jordbruksprodukter. Gården er 
først og fremst et bosted, og det er dette utgangspunktet som er førende for aktiviteten på 

enheten. De næringsaktivitetene som drives med utgangspunkt i gården forutsetter begrenset 
innsats av arbeid og kapital. Unntaket vil muligens være sesongbasert turisme. For mange i 

segmentet vil all arbeidskraft bli kanalisert til aktiviteter uten tilknytning til landbruk, og 

aktiviteten vil ha preg av å være hobby i ordets egentlige forstand. Personer i dette segmentet 
må forventes å ha liten interesse og liten tilknytning til det organiserte landbruket, med unntak 

av ivaretakelse av grunneierrettigheter og hvis aktuelt - utmarksspørsmål. 

Dette segmentet vil i stor grad falle utenfor behovet for kompetansen som er knyttet til de 

tradisjonelle chiftsformene i landbruket. Dels fordi kontaktflaten til det organiserte landbruk 

vil være begrenset, dels fordi det som måtte være av produksjon er knyttet til produkter som 
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ikke faller inn under landbruksvirksomhet, og dels fordi aktiviteten har preg av å være hobby 
eller kun er bosetting. På den annen side vil det være muligheter for å tilby tjenester knyttet til 

det å være i besittelse av en jordbrukseiendom og til forvaltning av natmressurser. 
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3 Utdanningstilbud for landbruksbefolkningen 

St.meld. nr. 42 (1997-98) Kompetansereformen, har for en stor del fokus på 

kompetanseutviklingen i arbeidslivet. Det blir påpekt at det er store variasjoner mellom og 
innenfor ulike sektorer. Landbruksnæringen blir trukket fram som en næring med lange 

tradisjoner for kompetanseutvikling, både gjennom offentlige midler, og i mer privat regi. I 

dette kapitlet skal vi gjennomgå de viktigste tilbyderne av utdanning rettet mot bønder. De to 
viktigste gruppene her, er det offentlige skoletilbudet og studieforbundenes aktivitet. 

3 .1 Offentlige tilbydere 
I gruppen av offentlige tilbydere finner vi det offentlige skoletilbudet: Grunnskolen, 

videregående opplæring, universiteter og høyskoler, samt teknisk fagskole. Tilbudet her fører 
oftest fram til formell eksamen. I vår undersøkelse er det de videregående skolene som er 

mest interessante. 

3.1.1 Studieretning naturbruk 

Etter reform 94 ble all utdanning innen fiske, fangst og landbruk samlet i studieretning for 
naturbruk. Antallet retninger er mange, og det gis også kombinasjonsmuligheter mellom de 
ulike tilbudene. De tre-årige skoleløpene avsluttes med videregående kurs 2 (VK2) i enten 

Naturbruk, Gartner, Reindrift, Økologisk landbruk, Allsidig landbruk eller Allsidig 
skogbruk1

• I tillegg kommer fagbrevutdanningene (2 år på skole og 2 år i lære): Hestefag, 
Hovslagerfag, Skogsarbeiderfag, Skogmaskinførerfag, Akvakulturfag, Annleggsgartnerfag, 
Idrettsanleggsfaget samt Fiske og fangst. 

Mange av de videregående skolene tilbyr i tillegg til grunnutdanning på videregående 
skolenivå, også komprime1i grunnutdanning for voksne, og etterutdanning eventuelt i 
kombinasjon med ressurssentervirksomhet. 

En evalue1ing av studieretning for naturbruk, gjennomført for Landbruksdepartementet, viser 
at ulike grupper har ulikt syn på utdanningen. 
"Et samlet bilde av hvordan 'våre' aktører ser på spørsmålet om naturbruksutdanningens 

kvalitet og relevans, gir et blandet inntrykk: En overveiende positiv vurdering fra elevenes 

side, lærerne som noe mer tvilende, mens representanter fra næringene er usikre, vurderende 

og avventende" (Tornes m.fl 1999:215-216). 

Et av de tema som tas opp i evalueringen er forholdet mellom teori og praksis i 
naturbruksutdanningen. Det pekes på at elevene etter "agronomutdanning" ofte ikke møter 

arbeidsgivers forventning til praktisk kunnskap og spesialkunnskap. Dette avspeiler nok den 

kompleksitet som fins i landbruksnæringa, og den store mengde kunnskap som kreves. På den 

andre siden er det bare de som velger VK2 naturbruk som oppnår studiekompetanse etter 3 år. 

1 I vedlegg 1 finnes en oversikt over de forskjellige skolene som tilbyr opplæring innenfor jordbruk og skogbruk. 
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De andre kursene fordrer et påbyggingsår for å få studiekompetanse. Rapporten anbefaler 

muligheter til studiekompetanse etter 3 år, også for de andre kursene som et trekkplaster for å 

få inn elever som i dag velger allmennfaglig studieretning. Imidlertid kan dette komme i 

konflikt med ønsket om en bredere opplæring i praktisk kunnskap og spesialkunnskap 

innenfor landbruket. 

Eldby (1997) har undersøkt landbruksskoleelevers motivasjon for å velge studieretning for 
naturbruk2. Her svarte 77 prosent av guttene og 60 prosent av jentene at de begynte på studiet 

fordi de har tenkt å drive gård. Dette tilsier at en stor andel av elevene ved disse 

studieretningene allerede har avgjort yrkesvalget (det var 7 prosent av guttene, og 18 prosent 

av jentene som var usikre). 

3.1.2 Ressurssentra 

Ressurssentrene ligger under fylkeskommunen, og er tilknyttet de videregående skolene i 

fylket (Norum 2000). Mange naturbruksskoler har knyttet til seg ressursentervirksomhet. Det 
gis her et tilbud om opplæringstjenester rettet både mot offentlige og private etterspørrere. 
Kortere og lengre kurs tilbys gårdbrukere og andre målgrupper. Det er også et omfattende 

samarbeid mellom ressurssentra og lokalt næringsliv ut i fra lokale behov. 

3.1.3 Høyere utdanning 

Den høyere utdanningen innenfor landbruket inkluderer Norges Landbrukshøgskole, Norges 

Vete1inærhøgskole og de regionale høyskolene. Det vil føre for langt i denne sammenheng å 

gå grundig inn på tilbudet som gis ved disse skolene. Det kan være tilstrekkelig å nevne at 

Norges Landbrukshøgskole har et eget tilbud på etter- og videreutdanning. Kursene som 

holdes er formelt kompetansegivende, og retter seg i hovedsak mot ansatte i offentlige og 

private bedrifter og etater (Norum 2000). 

3 .2 Studieforbundene 

Studieforbundene3 og fjernundervisningsinstitusjonene er erfarne tilbydere av 

voksenopplæring. Det faglige innholdet i kurs og andre opplæringstilbud fastsetter 
studieforbundene selv. I hovedsak tilbyr studieforbundene etterutdanning som ikke fører fram 
til formell eksamen. I noen av kursene gis det dokumentasjon etter gjennomføring, i form av 

kursbevis eller liknende (Norum 2000). 

2 Undersøkelsen omfatter elever på studieretningene "Landbruk og naturforvaltning", samt "Økologisk 
landbruk". 
3 Med Studieforbundene menes Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge, Bygdefolkets Studieforbund, 
Frikirkelig studieforbund, Høyres Studieforbund, Kristelig Folkepartis Studieforbund, Studieforbundet Populus, 
Idrettens studieforbund, Norsk Musikkråd, Norsk Kristelig Studieråd, Samenes Landsforbund, Samisk 
Studieutvalg, Studieforbundet Folkeuniversitetet, Studieforbundet Natur og Miljø, Studieforbundet for 
Folkeopplysning, Venstres Opplysningsforbund, YS Utviklingssenter, Studieforbundet AF, Funksjonshemmedes 
Studieforbund, Folkekulturforbundet og Fremskrittspartiets Studieforbund. 
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I 1998 var det i følge SSB 681 400 deltakere på studieforbundenes kurs (SSB 1999a). Dette 

var en nedgang på over 4 prosent, eller 30 000 deltakere fra 1997. Her må det gjøres 

oppmerksom på at en person kan delta på flere kurs, og derved registreres som "flere 

deltakere" i statistikken. Det totale antallet kurs som ble avholdt viste også en nedgang fra i 

overkant av 70 000 i 1995, til knapt 61 500 i 1998. SSB antyder ikke i sin kommentar hva 

denne nedgangen kan skyldes. 

De studieforbundene som i størst grad retter seg mot bygdene og landbmksbefolkningen, er 

Bygdefolkets Studieforbund, og Studieforbundet Natur og Miljø. Tabell 11 viser den totale 
aktivitetene til alle studieforbundene, samt for Bygdefolkets Studieforbund og 

Studieforbundet Natur og Miljø i 1998: 

Tabell 11. Samlet antall deltakere på kurs i studieforbundenes regi i 1998 (andeler i prosent) 
Kurs Deltakere Andel menn Andel kvinner 

Totalt antall 61 319 681 845 45 55 
Bve:defolkets studieforbund 4 667 38 130 72 28 
Studieforbundet Natur og Miljø 2 397 22 637 62 38 

Kilde: SSB (1999a) 

Som vi ser av tabell 11, er det totalt sett flere kvinner enn menn som benytter seg av 

studieforbundenes tilbud. Når det gjelder Bygdefolkets Studieforbund og Studieforbundet 
Natur og Miljø, er imidlertid kvinneandelen på kursene langt lavere enn for studieforbundene 
totalt. Tatt i betraktning at landbruksnæringen er sterkt mannsdominert, må imidlertid 
kvinneandelen på kursene anses for å være relativt høy. 

3.2.1 Bygdefolkets Studieforbund 

Bygdefolkets Studieforbund (BSF) er et landsomfattende forbund som organiserer 

opplæringstiltak for følgende organisasjoner: Norges Bondelag, Norges Bondekvinnelag, 
Norges Bygdeungdomslag, Norges Skogeierforbund, Norsk Sau- og Geitalslag, Landbrukets 
Forsøksringer, Norges Kooperative Landsforening, Norges Birøkterlag, Norsvin, Norges 
Pelsdyralslag, Gena, Tine Norske Meierier, Norsk Kjøttsamvirke, Gartnerhallen, 
Honningcentralen, Norske Felleskjøp, Norske Potetindustrier og Gjensidige Forsikring. 

BSF gjennomførte i 1999 4667 kurs (Årsmelding BSF 1999). Medlemsorganisasjonene 

bestemmer innholdet i kursene, og virksomheten koordineres gjennom BSF (Nomm 2000). 

BSF tilbyr et bredt utvalg kurs innenfor en rekke områder. En ti-på topp liste over 

gjennomførte kurs vises i tabellen nedenfor. Vi ser at de mest populære kursene i hovedsak er 

rettet inn mot bønder, nemlig oppdatering av kvalitetssystemer og produksjoner på gården. 
Tradisjonelle husflidskurs, som bunad og vev, har også kommet med på ti-på topp-lista, selv 

om kurs i fo1ming og håndverk bare utgjør 8 prosent av den samla aktiviteten. Kurs om mat 

utgjorde 2 prosent av totalt antall kurs. 
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Tabell 12. De ti mest populære kursene fra BSF i 1999 
Kurstittel Antall kurs Prosent av samlet 

aktivitetstilbud 
Kvalitet på gården 2222 47,6 
Ho2stteknikk 116 2,5 
Levende skog 114 2,4 
Bruk av motorsa!!: 114 2,4 
Foran jordbruksforhandlingene 96 2,1 
Ungsko2oleie 93 2,0 
Data 89 1,9 
Bunad 86 1,8 
Løsdriftsystem purker 73 1,6 
Vev 65 1,4 

Kilde: BSF (1999) 

Totalt utgjorde disse 10 kursene to tredjedeler av den samla aktiviteten i 1999. 
Gjennomsnittsalderen til deltakerene er 42 år. Prosentandelen kvinnelige deltakere var på 28 

prosent i 1999. 

Kursene atTangeres som studieringer med og uten lærer, eller som brevringer. Tabell 13 viser 

deltakelsen på BSFs kurs, fordelt på ulike studieformer. Vi ser at studieringer klart er den 
mest brukte formen, og de fleste studieringene ble gjennomført med lærer. 

Tabell 13. Antall deltakere på de ulike tilbudene fra BSF i 1999 (andeler i prosent) 
Tiltak Antall deltakere totalt Kvinneandel Mannsandel 
Brevrin2 198 63 37 
Studiering uten lærer 16215 15 85 
Studiering med lærer 21717 37 63 

Kilde: BSF (1999) 

3.2.2 Studieforbundet Natur og Miljø 

Også Studieforbundet Natur og Miljø har tilbud som retter seg direkte mot bønder. I tabell 14 
nedenfor vises en oversikt over de ulike medlemsorganisasjonene, og det antallet kurs som ble 

avholdt i løpet av 1999. 

I følge hjemmesidene på Internett, er dette blant de kurs som tilbys innen landbruk: Kvalitet 
på gården, Bruksforskriften, Kulturlandskap og miljøtiltak, Bonden som arbeidsleder, 
Landbruket inn i et nytt åiiusen, Jordbruksforhandlingene, Brunsten er kunsten, Mat og 

globalisering, Gjødsling med plan, Miljø og ressursplan, Stol på egne krefter, Traktorkjøring 

- redskapsbruk og sikkerhetsrutiner, Omlegging til økologisk landbruk, På setra, Hest, Ku og 

kalv, Sau, Kanin samt A vløysar. 
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T b 1114 a e A lik nta urs 02 sam et anta li . h Id . dl timer av o t 1 me emsor2a nisasjonene i 1999 
Organisasjon Antall kurs Sum antall timer 
NJFF 1.131 19.105 
Kennelklubben 468 9.149 
Bonde/småbr. 258 3.831 
~'forske 4H 259 3.785 
Turistforeningen 54 2.483 
Hageselskapet 102 1.628 
Speiderforbundet 37 710 
Natur og Ungdom 43 649 
Nyttevekstfor. 31 530 
Kaninavlsforb. 4 65 
Ornitologisk f. 3 54 
Velforbundet 2 42 
INaturvernforb. 1 22 
Studieforbundet 4 56 
SUM 2.397 42.109 
Kilde: Studieforbundet Natur og Miljø hjemmeside Internett 

Ti på topp-lista fra Studieforbundet Natur og Miljø for 1999 vises i tabell 15. Vi ser at 

"Jegerprøven" er en klar ener med mer enn fem ganger så mange avholdte kurs som de neste 

kursene på listen. Dernest kommer kurset "Kvalitet på gården'', som er et KSL-kurs. Dette 

kurset tilbys også, som vi har sett, gjennom BSF, der det var det mest brukte kurset i 1999. Til 

sammen er det avholdt 2 339 kurs om "Kvalitet på gården" gjennom de to kursarrangørene. 

Tabell 15. De 10 mest brukte studieplanene i 1999 

1. Jegerprøven, prakt. obl. kurs 648 kurs 
2. Kvalitet på garden 117 kurs 
3. Jegerprøveboka 112 kurs 
3. DressurkurslH und 112 kurs 
5. Valpekurs 93 kurs 
6. Jordbruksforhandlingene 66 kurs 
7. Grunnkurs for hund 52 kurs 
8. Jaktleder 44 kurs 
9. Landbruket inn i nytt årtusen 43 kurs 
10. Begynnerkurs i lydighet 31 kurs 

Kilde: Studieforbundet Natur og Miljø hjemmeside Internett 

Videre på lista ser vi at det er tre klart landbrnksfaglige kurs blant de 10 mest benyttede 

tilbudene, dette er "Kvalitet på gården" med 117 kurs, "Jordbruksforhandlingene" med 66 
kurs og "Landbruket inn i nytt årtusen" med 43 kurs. Til sammen utgjør dette 226 kurs. I 

enkelte tilfeller er det samarbeid mellom BSF og Natur og Miljø. Dette gjelder for eksempel 
kurset "Brunsten er kunsten", om reproduksjon i svinebesetningen som opprinnelig kommer 

fra Norsvin. 

3.3 Rådgivningstjenesten 
Et viktig virkemiddel for å heve kompetansen i landbruket på primærnivået er 

rådgivningstjenesten. Innenfor dette området finnes det en rekke aktører. 
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Rådgivning kan defineres som prosessen som går ut på å analysere en problemstilling og 

definere mulige tiltale Formidling av kunnskap og motivering til endring er en integrert del av 

rådgivningen. Rådgivningen har som mål å tydeliggjøre bondens beslutningsgrunnlag og gi 

den enkelte bonde bedre produksjonsresultat og økonomi. 

Dagens rådgivingstjeneste er formet av organisasjonsstrukturen i landbruket. Det betyr at alle 

organisasjonene i utgangspunktet har sitt rådgiverkorps. Disse kan deles inn som vist 

nedenfor og blir eksemplifisert med noen organisasjoner/instanser. 

• Leverandører av innsatsfaktorer - Felleskjøpet, GENO, Norsvin 

• Varemottaker - TINE Norske Meierier, Norsk Kjøtt, P1ior 

• Andre samarbeidspartnere med tilknytning til landbruket - Landbrukets Forsøksringer, 

Norges Bondelag 

• Myndigheter - Kommunalt nivå, fylkesnivå 

• Kompetanseinstanser - videregående skoler, NLH, NVH, andre forskningsmiljøer som 

NILF og Jordforsk 

I praksis foregår det et betydelig samarbeid mellom enkelte organisasjoner, som f.eks. TINE 

Norske Meierier og Norsk Kjøtt. Slik det er i dag er rådgivningsarbeidet i stor grad en 

integrert del av organisasjonsarbeidet i dagens organisasjoner. En viktig grunn for å holde 

rådgivingsarbeidet nært knyttet til organisasjonsarbeidet, er at rådgiverne står for den mest 

regelmessige kontakten som bonden har med sin organisasjon. Det er derfor vanskeligåra 

gode tall over ressursbruken til rådgiving. 

Aktiviteter som rådgivningstjenesten driver med er blant annet kurs, fagdager, seminarer, 

personlige besøk og informasjonsarbeid. Disse aktivitetene finansieres av offentlige midler, 

organisasjonens "felleskasse'', medlemskontigent og egenbetaling. Mye tyder på at det i tiden 

framover vil være økt fokus på brukerbetalt rådgivning. 

I tidligere rådgivningsprosjekter er organisasjonenes vurdering at den rent produksjonsrettede 

rådgivningen (avl og ff>r) godt i varetatt. På den andre siden stilles det flere spørsmålstegn til 

den rådgivningen som foregår på tvers av produksjonsretninger, som teknisk og økonomisk 

rådgivning. Det er et sterkt ønske om at disse to sektorene styrkes. 

3.4 EB-kurs 
Landbruket har et fond for etterutdanning og d1iftsøkonomiske tiltak. EDL-fondet støtter 

etterutdanning og driftsøkonomiske tiltak i landbruket med relativt små summer til hvert 

tiltak. Arrangører kan søke om midler fra EB-utvalgene i fylkene. I 1999 ble det arrangert 346 

EB-kurs, med et totalt antall deltakere på 4715 deltakere (EDL 1999). Knapt 100 arrangører 

ble tildelt støtte, av disse var BSF og BSFs medlemsorganisasjoner den største aktøren med 

73 prosent av kursene. Landbruksskolene (ressurssentra) følger med 15 prosent, og deretter 

forsøksringene med vel 10 prosent. 
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Tabell 16. Antall deltakere på ulike typer kurs, fylkesvis fordeling (1999) 
Fylke Landbi'. Økonomi Landbr. Plante- Plante- Husdyr- Skog- Nye Andre Sum 

!!en. Re!!nsk. OI! miliø vern prod. orod. bruk næringer 
Finnmark 0 0 0 19 18 64 0 0 0 
Troms 13 20 33 10 30 48 0 0 8 
Nordland 0 12 71 0 0 0 0 0 0 
Nord- 62 61 54 0 0 145 0 27 37 
Trøndelag 
Sør- 32 15 23 0 36 302 0 13 19 
Trøndelag 
Møre og 0 37 20 0 0 96 19 18 18 
Romsdal 
Sogn og 76 10 74 0 0 62 0 0 39 
Fjordane 
Hordaland 0 35 41 15 34 148 17 41 18 
Rogaland 6 37 0 0 59 241 0 7 67 
Vest-A!!der 40 20 0 0 53 36 15 35 0 
Aust-A!!der 31 34 12 0 6 43 0 45 0 
Telemark 12 15 0 0 0 44 8 30 105 
Vestfold 76 27 23 42 li 28 0 46 0 
Buskerud 38 6 58 0 68 73 0 14 39 
Onnland 97 158 0 0 42 109 Il 0 Il 
Hedmark 0 10 26 10 107 53 0 23 0 
Akershus 20 0 31 24 0 44 0 0 5 
Østfold 107 39 33 50 23 77 47 0 18 
Sum 610 536 499 170 487 1613 117 299 384 
Landskurs 124 45 23 

Kilde: EDL (1999) 

3.5 Landbrukshelsen 
Landbrukshelsens arbeid dreier seg om helseforebyggingstjenester rettet mot landbruket, og 
har 37 regionkontorer fordelt over hele landet. I samarbeid med lokale bedriftshelsetjenester 
tilbyr Landbrukshelsen en HMS-rådgiver som gir veiledning innen området helse, miljø og 
sikkerhet på gården. 

3. 6 Skogbrukets kursinstitutt 
Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) har en rekke kurs som retter seg mot skogbruksinteresserte. I 

1999 ble det gjennomført 686 kurs og andre arrangementer, med til sammen 3763 deltakere 

(SKI Årsberetning 1999). De fleste av disse kursene arrangeres i samarbeid med BSF, men 

SKI har også hatt faglig og/eller teknisk ansvar for 48 arrangementer i form av kurs, 

seminarer og skoledager med til sammen 1400 deltakere. Det tilbys kurs innenfor 

fagområdene skogskjøtsel og skogøkologi, økonomi og planlegging, driftsteknikk, helse, 

miljø og sikkerhet, viltstell, kulturminner, presentasjonsteknikk, instruktøropplæring i aktivt 

skogbruk, samt kurset lære med skogen. 

3.7 Annet 
Landbruksdepartementet er også inne i ulike kompetansehevingsopplegg (NOU 1997:25). 

Eksempelvis er en del av BU-midlene er øremerket utviklingsrettede tiltak, hvor 

kompetanseoppbygging, investeringer og omstillingstiltak i landbruket er inkludert. I NOU 
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1997:25 nevnes også ulike forskningsprogrammer og satsingsfelt, samt støtte til 
organisasjoner som dtiver med kompetansetiltak, som en del av Landbruksdepartementets 

satsing på kompetanseheving. 

3. 8 Realkompetanse 
Mye av den kunnskapsoppdatetingen som skjer, ligger sannsynligvis utenfor studietilbudene. 

Egen informasjonsinnhenting gjennom tidsskrifter, Internett og faglitteratur generelt er viktig 

i denne sammenhengen. Det samme er samtale med andre brukere og læring gjennom praktisk 

arbeid. 

I arbeidslivet skjer en stor del av kompetanseoppbyggingen innenfor bedriften. Dette er også 
for en stor del tilfellet for landbruket. Kunnskaper opparbeides gjennom erfaringer fra den 

daglige drifta. 

Landbruksbefolkningen i Norge er for en stor del organisert i ulike organisasjoner, og disse 
fungerer også som en møteplass hvor realkompetanse utvikles og utveksles. Disse gir ofte 
tilbud om kompetanseheving. Tabell 17 viser forskjellen mellom landbruksbefolkningen og 

befolkningen som helhet når det gjelder organisasjonstilknytning. 

Tabell 17. Organisasjonstilknytning for gårdbrukere, befolkningen som helhet og faglærte 
arbeidere (i prosent) 

Andel av befolkningen som er medlem i ulike Gårdbrukere Hele befolkningen Faglærte arbeidere 
organisasjoner 
Fagforening 42 38 74 
Bransie, nærine:s- eller vrkesore:anisasion 68 16 16 
Politisk parti (inkl. ungdomsorg., kvinneorg.) 38 9 11 
Kristelie: eller relie:iøs forenine: 9 7 5 
Idrettslag/ -forenine: 42 30 35 
Kvinneore:anisasion 3 3 -
Helselae:, sanitetsforenine:, Røde Kors 18 15 7 
Ungdomslag, pens.ionistforening, foreldrefor. 14 11 6 
Musikkforenine:, korps, foreldreforenine: 9 8 8 
Borettslag, boligbve:e:elag, leieboerforenine: 1 12 13 
Velforenine:, e:rendelae:, strøksforenine: 24 17 21 
Lokal interesse-, miliø- eller aksionse:ruppe 16 4 4 
Funksjonshemmedes intr.org, 3 4 1 
selvhjelpsgruppe 
Andre forenine:er eller ore:anisasioner 32 20 23 
Andel av befolkningen som ikke er medlem i 
noen organisas.ion 4 17 6 

Kilde: Strøm m.fl. (1996) 

Både når det gjelder medlemsskap i politisk parti, og medlemsskap i en bransje- nærings

eller yrkesorganisasjon ligger bønder høyt over resten av befolkningen. Det kan i hovedsak se 
ut som om bønder i større grad enn resten av befolkningen engasjerer seg i ulike typer 

organisasjoner. Bare 4 prosent av bøndene er ikke medlem i noen organisasjon, mot 17 

prosent av befolkningen som helhet. Det gis ofte muligheter til å bygge kompetanse gjennom 

organisasjonsarbeid. 
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3.9 Oppsummering 
Det tilbys en rekke forskjellige utdannings- og etterutdanningstilbud rettet mot 

landbruksbefolkningen. Gjennom det offentlige skoletilbudet er studieretning naturbruk og 

ulike høyskoler med landbruksfag sentrale kunnskapsformidlere. Noen naturbruksskoler har 

tilknyttet seg ressursentervirksomhet, og gir også et tilbud på etterutdanning rettet mot 

gårdbrukere og andre målgrupper. 

Det private tilbudet dekkes i stor grad gjennom studieforbundene, hvorav Bygdefolkets 

Studieforbund er en stor aktør. Også rådgivningstjenesten innenfor landbruket er et viktig 
virkemiddel for å heve kompetansen i landbruket på primærnivået. 

Det er vanskelig å anslå nøyaktig omfanget av etterutdanning i landbruket gjennom en studie 

av de ulike tilbyderne. Dette skyldes dels at tilbudet er uoversiktlig med manglende statistisk 
materiale, og dels at kurs og deltakere registreres flere plasser. Gjennom dette kapitlet 

kommer imidlertid fram at det foregår en ikke ubetydelig kompetanseheving i landbruket 
gjennom et bredt spekter kompetansetilbydere. 
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4 Kompetanse i landbruk:et 
I St.meld. nr. 42 (1997-1998) Kompetansereformen, pekes det på at det er et stort behov for 

kompetanse i samfunnet, arbeidslivet og for det enkelte individ. Det følgende kapitlet tar for 

seg en kartlegging av kompetansesituasjonen innen landbruksnæringen. 

4.1 Kartlegging av utdanningssituasjonen i landbruket 
I 1996 gjennomførte Landbrukets Utredningskontor en omfattende levekårsundersøkelse blant 
norske bønder (Strøm m.fl. 1996). Et av temaene som ble undersøkt, var 

landbruksbefolkningens utdanningsnivå. Tabell 18 viser fordelingen av gårdbrukere etter 

antall år utdanning ut over grunnskole4
: 

Tabell 18. Gårdbrukeres utdanning ut over grunnskolenivå (1996) (i prosent) 
In en Ett år To år Tre år Fire år > fire år Ubesvart 

16 12 15 16 12 27 2 

Kilde: Strøm m.fl . (I 996: 11) 

Levekårsundersøkelsen viste at det var en større andel gårdbrukere som hadde utdanning ut 
over grunnskole enn i befolkningen som helhet, 82 prosent av gårdbrukere mot 61 prosent av 

befolkningen totalt. 

I spørreundersøkelsen spurte vi hvor mange års utdanning ut over grunnskolen som den 
enkelte hadde (se tabell 19). Vi ser at andelen av landbruksbefolkningen som har utdanning ut 
over grunnskolenivå har økt fra 1996 til 2000. Bare 9 prosent har ikke utdanning ut over 
grunnskolen i vår undersøkelse. Hovedårsaken til endringen skyldes sannsynligvis at det i vår 
undersøkelse bare er intervjuet personer under 60 år, mens det i undersøkelsen fra 1996 er 

intervjuet gårdbrukere i alle alderskategorier. Vi vet at det er en sammenheng mellom alder og 
utdanning, slik at yngre gårdbrukere har utdanning i høyere grad enn eldre. 

T b 1119 a e Ud k I t annm • ut over grunns o e 
Utdanning Antall Prosent 
Ingen 92 9 
1-3 år 419 42 
4-6 år 329 33 
Mer enn 6 år 160 16 
Sum 1000 100 

Kilde: Spøn-eundersøkelsen 

De fleste i utvalget har utdanning på videregående skoles nivå, eller 1 - 3 år ut over 

grunnskole. Det er også en tredjedel som har 4 - 6 år ut over grunnskole, dette vil nok for 

manges del tilsvare høyskolenivå5
. 

4 Vi skiller ikke mellom landbruksutdanning og annen utdanning her. I kapittel 4.2 tar vi for oss respondentenes 
landbruksutdanning. 
5 Men merk at det er mange kombinasjoner som kan gi 4 års videregående skole. Innen naturbruk kan et fjerde 
påbyggingsår være en del av tilbudet for å kombinere landbruksfag med generell studiekompetanse. I alle 

LU-rapport nr. 2 - 2001 



Side 30 Etterutdanning i landbruket 

En næ1mere gjennomgang av datamaterialet fra spørreundersøkelsen, viser at vi får utslag for 

de forskjellige produksjonene når det gjelder utdanningsnivå. Tabell 20 viser at melk- og 

kjøttprodusenter i gjennomsnitt ligger på et lavere utdanningsnivå enn grønnsaks- og 

kornprodusenter. Det kan tenkes at dette avspeiler en større yrkesdeltakelse utenfor gården 

(og dermed økt behov for høyere utdanning) blant grønnsaks- og kornprodusentene. 

Tabell 20. Forskjell mellom produksjonene når det gjelder utdanningsnivå (i prosent) 
Ingen 1-3 år 4-6 år Mer enn 6 år Antall 

Melk* (p=,000) 13 48 29 10 470 
Kjøtt* (p=,000) 11 46 31 12 743 
El!!! og fjørfe (p=,158) 3 58 29 11 38 
Grønns.* (p=,045) 6 32 39 23 90 
Korn* (p=,000) 5 32 39 24 333 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Vi har i det følgende slått sammen kategoriene for utdanning, slik at vi rar en gruppe med 
mindre enn 4 års utdanning etter grunnskolen, og en gruppe med 4 år eller mer utdanning. 

Datamaterialet viser at det er en sammenheng mellom utdanningsnivå og jobb utenfor gården. 
Vel halvparten av respondentene hadde jobb utenfor gården. Av disse har 55 prosent mer enn 
4 års utdanning etter grunnskolen, mens det samme gjelder 42 prosent av de som ikke har 
jobb utenfor gården. 

Tabell 21 viser tydelig at det er en sammenheng mellom yrkesaktivitet utenfor gården og 
utdanning. Jo høyere jobbandel utenfor gården, jo større er sannsynligheten for at 
respondenten har 4 år eller mer utdanning etter grunnskolenivå. 

Tabell 21. Sammenheng mellom utdanningsnivå og prosentandel jobb utenfor gården (i prosent) 
Mindre enn 4 års utdanning etter 4 år eller mer etter Antall 

(p=,000) grunnskolen grunnskolen 
1-24% 70 30 23 
25-49% 54 46 52 
50-74% 57 44 115 
75-100% 37 63 327 
Totalt 45 55 517 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

4 .2 Landbruksutdanning 
Tall fra SSB sine utvalgstellinger, viser at andelen bønder med landbruksutdanning øker (SSB 

1999b ). I 1979 hadde en :fjerdedel av bøndene landbruksutdanning. I 1989 var andelen steget 
til en tredjedel, og i 1999 hadde 38 prosent landbruksutdanning, de fleste på agronomnivå 

eller høyere6 (SSB 2000). Det var imidlertid bare ni prosent av kvinnene som hadde slik 

utdanning. Det lave tallet blant kvinnene skyldes at også ektefeller og samboere til mannlige 

fagbrevutdanninger er det eksempelvis 2 år på skole og 2 år i lære i bedrift. Også 1-årig agronomkurs kan 
kombineres med eksempelvis 3-årig allmennfag, og gi 4 års utdanning på videregående nivå. 
6 Tallene omfatter gårdbruker med ektefelle/samboer, altså kan man regne med at det reelle tallet for aktive 
bønder vil ligge høyere. 
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gårdbrukere er tatt med, og ikke bare aktive kvinnebønder. Tallene viser store regionale 

forskjeller7
. Den høyeste andelen med formell landbruksutdanning finner vi i Trøndelag, med 

50 prosent av mennene og 12 prosent av kvinnene. Lavest ligger Vestlandet, med henholdsvis 

30 og 7 prosent. 

4.2.1 Landbruksutdanning blant nye bønder 

I 1999 ble det ved Landbrukets Utredningskontor gjmi en undersøkelse blant nye bønder 

(Tviberg og Haanes 1999). I denne sammenheng ble nye bønder definert som personer som 

hadde tatt over gården i løpet av de siste fem årene. I utvalget ble det tatt med alle former for 
overtakelse, både ved generasjonsskifte og der bruker har tatt over etter eksempelvis ektefelle 

eller søsken. Tabell 22 er hentet fra denne undersøkelsen: 

Tabell 22. Sammenheng mellom kjønn og formell landbruksutdanning (1999) (i prosent) 
(p=,103) Menn (N=751) Kvinner (N=169) Totalt (N=920) 
Har formell landbruksutdannin2 39 33 38 
Har ikke formell landbruksutdanning 61 67 62 
Sum 100 100 100 

Kilde: Tviberg og Haanes (1999: 13) 

Tabell 22 viser at 38 prosent av utvalget totalt har formell landbruksutdanning, og en noe 
høyere andel av mennene enn blant kvinnene (forskjellen er ikke signifikant). Vi ser også her 

at andelen kvinner med landbruksutdanning er langt høyere enn SSBs tall (9 prosent). Dette 
skyldes at utvalget i Tviberg og Haanes undersøkelse ikke omfatter ektefeller og samboere. 

Når materialet analyseres etter alder, kommer det fram en viktig sammenheng mellom alder 
og utdanning for nye bønder (se tabell 23): De yngre nye bøndene har i større grad 
landbruksutdanning enn de som er eldre. Dette avspeiler nok at mange av de som tar over i 

relativt ung alder har utdannet seg til yrket. 

Tabell 23. Andel av nye bønder som har formell landbruksutdanning (1999) (i prosent) 
Under 30 år 30-39 år 40-49 år Over 50 år Totalt 

(N=232) (N=447) (N=l75) (N=66) (N=920) 
Andel som har formell 
landbruksutdannin2 50 40 28 14 38 

Kilde: Tviberg og Haanes (1999:14) 

4.2.2 Resultater fra spørreundersøkelsen 

Resultatene fra vår egen spørreundersøkelse på spørsmål om formell landbruksutdanning 

vises i tabell 24. 

7 Inndelt i regionene Oslo og Akershus, Hedmark og Oppland, Sør-Østlandet, Agder og Rogaland, Vestlandet, 
Trøndelag og Nord-Norge. 
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Tabell 24. Har du noen form for formell landbruksutdanning? Flere svar mulig 
Utdanninl! Antall Prosent 
Landbruksskole/naturbruk 439 44 
Høvskoleutdannin2 innen landbruk 61 6 
Annet 32 3 
Har ikke formell Iandbruksutdanninl! 485 49 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Tabell 24 viser at vel halvparten av utvalget har en eller annen form for formell 

landbruksutdanning. For noen kan dette være landbruksutdanning på flere nivåer. Andelen 
med formell utdanning er med andre ord høyere enn i undersøkelsen "Nye Bønder". 

I det følgende har vi valgt å skille mellom de som har en eller annen form for 
landbruksutdanning (51 prosent) og de som ikke har dette (49 prosent). Også for spørsmålet 
om landbruksutdanning er det mulig å se forskjell mellom de ulike produksjonsretningene8

. 

Tabell 25 viser at grønnsaksprodusentene ligger høyest, fulgt av egg/fjørfeprodusentene og 
kornprodusentene. Når vi sammenligner denne tabellen med resultatene i tabell 20, som viser 
det generelle utdanningsnivået for de ulike produksjonene, ser vi at kornprodusentene og 
grønnsaksprodusentene ligger høyt både når det gjelder generelt utdanningsnivå og formell 

landbruksutdanning. 

Tabell 25. Forholdet mellom ulike produksjonsretninger og landbruksutdanning (i prosent) 
Har formell Har ikke formell Antall 

landbruksutdannin2 landbruksutdannin2 
Melk* (p=,002) 57 43 470 
Kjøtt (p=,926) 51 49 743 
E!!!! 02 fiørfe (p=,072) 66 34 38 
Grønnsaker* (p=,000) 76 24 90 
Korn* (p=,000) 60 40 333 
Totalt 51 49 1000 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Materialet viser en jevn stigning i andelen respondenter med landbruksutdanning, jo større 
produksjonsarealet er. Av de som har inntil 100 dekar så har 36 prosent landbruksutdanning, 
mens det samme gjelder 67 prosent av de som har 250 dekar eller mer. 

Et spørsmål som kan ha interesse, er i hvilken grad det å ha formell landbruksutdanning har 

sammenheng med planer om framtidig produksjonsomfang. I tabell 26 vises forskjeller 

mellom de to gruppene: 

8 Det er viktig å gjøre oppmerksom på at kategoriene ikke er gjensidig utelukkende, derfor vil det ofte være slik 
at melkeprodusenter også er kjøttprodusenter el. 
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Tabell 26. Mest sannsynlige utvikling for omfanget av produksjonen de neste 5 år, etter formell 
9 landbruksutdannine (i prosent) 

Formell Ikke formell Antall 
landbruksutdannine landbruksutdannine 

Øke oroduksionen 55 45 174 
Fortsette som nå 53 48 587 
Redusere produksionen 50 50 70 
Avvikle drifta 35 65 71 
Usikker 47 53 89 
Annet 100 0 9 
Totalt 51 49 1000 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Vi ser at det å ha landbruksutdanning til en viss grad påvirker beslutninger om å øke, fortsette 

som nå, eller redusere produksjonen. Når vi kommer til de som planlegger å avvikle drifta, er 
det derimot stor forskjell. Hele 65 prosent av de som sier at de vil avvikle drifta i neste 5-års 
periode har ikke formell landbruksutdanning. 

Det er også en sammenheng mellom formell landbruksutdanning og jobb utenfor gården, som 
går i motsatt retning av generell utdanning og jobb utenfor gården. Det er en lavere andel av 

de som har formell landbruksutdanning som jobber utenfor gården, enn blant de som ikke har 
slik utdanning. Sammenhengen vises i tabellen nedenfor: 

Tabell 27. Sammenheng mellom formell landbruksutdanning og jobb utenfor gården (i prosent) 
Jobb utenfor gården lkl<e jobb utenfor Antall 

eården 
Har formell landbruksutdanning 44 56 515 
Har ikke formell landbruksutdanning 63 37 485 
Totalt 47 53 1000 
Kilde: Spørreundersøkelsen 

4.2.3 Landbruksutdanning og beslutning om å drive gård 
I 1997 gjorde Landbrukets Utredningskontor en undersøkelse blant landbruksskoleelever 
(Eldby 1997). Det ble sendt ut spørreskjema til samtlige skoler10

, og elevene i en klasse VKI 
landbruk og naturforvaltning og en klasse VKI økologisk landbruk (der dette tilbudet fantes) 
ble bedt om å fylle i spørreskjemaene. Dette resulterte i svar fra 589 elever av totalt 970 

elever. Utvalget er representativt med hensyn til geografisk fordeling av elevmassen. Jentene 
utgjorde 43 prosent av elevene ved disse studieretningene. 

En del av denne undersøkelsen, som tar for seg ungdoms valg av fremtidig yrke, fokuserer på 
årsaker til at eleven valgte studieretning for landbruk og naturbruk. Her var det en stor 

overvekt av elevene som oppga at de hadde tenkt å drive gård, og at dette var årsaken til at de 

begynte på denne studieretningen. Hele 77 prosent av guttene, og 60 prosent av jentene hadde 

planer om å drive gård, mens 7 prosent av guttene og 18 prosent av jentene var usikre. 

9 Sammenhengen er ikke signifikant. 
10 Bortsett fra Vinterlandbruksskolen på Jæren og Vinterlandbruksskolen i Ryfylke, da disse skolene i hovedsak 
retter tilbudet mot folk som allerede er gårdbrukere. 
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Omtrent halvparten av landbruksskoleelevene som ikke kommer fra gård oppgir at de tar 

denne studieretningen fordi de har tenkt å drive gård, mens hele 91 prosent av guttene og 73 

prosent av jentene som kommer fra gård, oppgir det samme. Det er likevel viktig å være klar 

over at elevene i den videregående skolen er svært unge, og planene for mange av dem kan 

fort endres. 

4.3 Etterutdanning 

4.3.1 Forskning om behovet for etterutdanning i landbruket 

Det har vært lite forskning omkring behovet for etter- og videreutdanning i landbruket. Ett 
unntak er Nord-Trøndelagsforskning, som har sett på etterutdanningsbehovet i nordtrøndersk 

landbruk (Haugen, Nyborg, Sæther og Ystad 1996). Her framkommer det at 32 prosent av 

bøndene ønsker og ser behov for ny kunnskap/etterutdanning. Det viser seg også at det er en 
liten andel av utvalget, 9 prosent, som har konkrete planer om kurs/etterutdanning. 

Vi vil i denne undersøkelsen benytte resultatene fra Nord-Trøndelagsforskning som en 
referansebakgrunn for sammenligning av resultater. Som vi skal se senere i dette kapitlet, er 
det en lavere andel i Nord-Trøndelagsforsknings undersøkelse som har tenktåta 

etterutdanning enn i vår undersøkelse. Det kan tenkes flere årsaker til de ulike resultatene. 

• Det kan tenkes at behovet for etterutdanning har økt voldsomt i perioden 1996 - 2000. 
• Det kan også tenkes at ulikhetene skyldes ulik alderssammensetting i utvalgene. I Nord

Trøndelagsforsknings undersøkelse er 10 prosent av informantene over 60 år, mens 
informantene i vår undersøkelse er under 60 år. Det er mindre vilje blant de eldste 
gårdbrukerne til å ta etterutdanning. 

• Det er også mulig at måten spørsmålene ble stilt på, har påvirket svaret i den ene eller 
andre retningen. I vår undersøkelse blir informantene bedt om å svare bekreftende eller 

nektende på en rekke områder som kan være relevant for etterutdanning. I Nord
Trøndelagsforsknings undersøkelse blir informantene bedt om å svare på et åpent 
spørsmål: 
"Føler du behov for ny kunnskap/etterutdanning/kurs?", 

Spørsmålet følger etter en grundig gjennomgang av respondentenes formelle utdanning, 
kurs og arbeidserfaring. Det kan derfor tenkes at informantene ikke tenkte like nøye 

gjennom hvert enkelt temaområde som i vår undersøkelse, samtidig som det også kan 
tenkes at de oppfattet spørsmålet i retning av lengre kurs som gir formell kompetanse. 

• Et annet forhold som kan forklare den forholdsvis lave interessen er at man har bedt både 

hovedbrukeren (den gårdsbruket er registrert på) og ektefelle eller samboer om å fylle ut 

spørreskjemaet. Skjemaet definerer ikke etterutdanningen til å være innenfor landbruk, 
men ser en spørreskjemaet under ett, kan noen ha oppfattet at det tenkes på 

landbruksrelevant etterutdanning. Mange av ektefellene jobber i hovedsak utenfor bruket, 

og de er derfor kanskje mindre interesserte i landbruksfaglige temaer. Dette kan tenkes å 

være en medvirkende årsak til at andelene som er interessert i etterutdanning er lavere i 
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Nord-Trøndelagsforskning sin undersøkelse. Det framgår også av undersøkelsen at 

kvinnene er mindre interesserte i etterutdanning enn mennene. 

Disse forholdene blir ikke drøftet i rapporten fra Nord-Trøndelagsforskning. 

Side 35 

Derimot pekes det på andre mulige årsaker til liten interesse for kompetanseheving blant 

bøndene i Nord-Trøndelag. De viktigste punktene som framkommer er: 

• Det kan se ut som om store deler av landbruksbefolkningen vurderer sine ferdigheter 
innen tradisjonelt landbruk og ny næringsvirksomhet til å være tilfredsstillende. I 

rapporten er man likevel kritisk til en slik formening blant bøndene, sett på bakgrunn av 
de utfordringer som landbruket står over for i årene som kommer. 

• Mangel på tid til kompetanseheving nevnes. 
• Et pessimistisk syn på framtiden i næringa kan påvirke ønsket om å satse på 

kompetanseheving innen landbruket. 

• Det er mulig at bønder henter kunnskap fra andre felter enn formelle etter- og 
videreutdanningstilbud, her nevnes ulike fagblad. Man kan også tenke seg at 
rådgivningstjenesten i landbruket, samt organisering i ulike faglag og fagorganisasjoner er 
en arena for kunnskapsutveksling bønder imellom som ikke fanges opp i Nord

Trøndelagsforsknings undersøkelse. 

De forholdene Nord-Trøndelagsforskning her drøfter som mulige årsaker forklarer imidlertid 
ikke hvorfor det er færre i denne undersøkelsen som er interessert i etterutdanning enn det 
som framgår av de data som er innsamlet i forbindelse med vår undersøkelse. 

I en studie fra Vestfold, blir 21 representanter for landbruksnæringa intervjuet om 
kompetansebehov i landbruket i Vestfold (Brynhildsen, 2000). Informantene er bønder, og 
personer fra landbrukets rådgivningsapparat, grossist/foredlingsleddet, utdanning- og 

opplæringsmiljøer, samt en politiker. En slik undersøkelse er ikke representativ, men 
resultatene som framkom, peker mot en felles forståelse på noen av de mest sentrale 
kompetansebehov bonden har. Dette var: 

• Økonomi og lønnsomhet 
• Bedriftsledelse (-og bonden som bedriftsleder) 
• Landbruksfag/agronomi 

4.3.2 Deltakelse i voksenopplæringstiltak (hele befolkningen) 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 1996 publisert årlige oversikter over deltakelse i 
voksenopplæringstiltak blant befolkningen. Dette tar for seg deltakelse på tilskuddsberettigete 

kurs arrangert av godkjente studieforbund 11
. Som vi viste i delkapittel 

11 Med studieforbund menes Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge, Bygdefolkets Studieforbund, Frikirkelig 
studieforbund, Høyres Studieforbund, Kristelig Folkepartis Studieforbund, Studieforbundet Populus, Idrettens 
studieforbund, Norsk Musikkråd, Norsk Kristelig Studieråd, Samenes Landsforbund, Samisk Studieutvalg, 
Studieforbundet Folkeuniversitetet, Studieforbundet Natur og Miljø, Studieforbundet for Folkeopplysning, 
Venstres Opplysningsforbund, YS Utviklingssenter, Studieforbundet AF, Funksjonshemmedes Studieforbund, 
Folkekulturforbundet og Fremskrittspmtiets Studieforbund. 
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3.2, har det vært en nedgang både i antall kurs, og antall deltakere siden 1995. 

SSB sin ukentlige statistikk m. 34 (1996), viser til at hver femte nordmann over 14 år, deltok 

på kurs hos studieforbundene i 1995. Befolkningen i Nord-Trøndelag var de som hyppigst lot 

seg kurse (28 prosent). I Oslo og Akershus finner vi den andre enden av skalaen. Her deltok 

henholdsvis 16 og 15 prosent på kurs i regi av studieforbundene i 1995. 56 prosent av 
deltakerne var kvinner, og de mest populære kursene for kvinner var språkfagene med 72 

prosent kvinneandel. Faglige kurs i naturbruk, økologi og miljøvern hadde høyest 

mannsandel, med 76 prosent. 

4.3.3 Relevant etterutdanning for gårdbrukerne - vår undersøkelse 
Tabell 28 viser at en overvekt av bøndene i vår undersøkelse har tatt etterutdanning som 
oppfattes som relevant i løpet av de siste 3 år. Det er mulig at en del av dette skyldes 
obligatorisk krav om sprøytesertifikat, eller andre pålegg fra myndighetenes side. Vi har 

imidlertid ikke mulighet til å kunne si noe om type etterutdanning, annet enn at info1mantene 
mener at den er relevant for gårdsdrifta. 

Tabell 28. Har du deltatt på etterutdanning som er relevant for gårdsdrifta de siste 3 år? 
Deltatt på etterutdanning Antall Prosent 
Ja 599 60 
Nei 401 40 
Sum 1000 100 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Et liknende spørsmål ble stilt til bønder i Nord-Trøndelag i 1996 (Haugen m.fl. 1996). 
Svarene her viser at 28 prosent av utvalget har gjennomført kurs av kortere varighet enn 2 
månedsverk, mens 21 prosent har gjennomført kurs av lengre varighet enn dette i løpet av de 

tre siste årene. Blant hyppig nevnte kurs er sprøyte/plantevern og gjødselplanlegging. Vi gjør 
her oppmerksom på at det kan være en viss overlapping slik at respondenter som har tatt kurs 
av kortere varighet også kan ha tatt lengre etterutdanning. Summen av deltakelse på 
etterutdanning vil derfor sannsynligvis være under 49 prosent. 

Vårt utvalg er landsdekkende, og tabell 29 viser andelene i de ulike landsdelene som har 

oppgitt at de har tatt etterutdanning som er relevant for gårdsbruket de siste tre årene. Det er 
her ingen landsdeler som skiller seg signifikant ut fra de øvrige, verken i den ene eller den 

andre retningen. Når vi ser på svarene fra informantene i Nord-Trøndelag isolert, oppgir hele 
71 prosent at de har tatt etterutdanning12

, noe som er over gjennomsnittet i vår undersøkelse. 

Antallet respondenter i hvert fylke er likevel for lite til at vi med sikkerhet kan fastslå at 

nordtrønderne er spesielt aktive på skolebenken. 

12 Totalt er det 89 informanter fra Nord-Trøndelag i vår undersøkelse. 
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Tabell 29. Har du deltatt på etterutdanning som er relevant for gårdsdrifta de siste 3 år?, etter 
landsdel (i prosent) 

Landsdel Ja Nei Antall 
Det sentrale Østlandet og Sørlandet 62 38 226 
Hedmark, Oppland og Buskerud 62 38 228 
Vestlandet 56 44 291 
Trøndelag og Nord-Norge 61 39 255 
Totalt 60 40 1000 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Det kan være flere forklaringer på forskjellen mellom 1996 og 2000 for Nord-Trøndelag sin 
del. Det kan tenkes at det har skjedd en reell endring i deltakelsen i etterutdanning blant 

bøndene i Nord-Trøndelag etter 1996. Det kan også tenkes at spørsmålsstillingen bidro til at 

Nord-Trøndelagsforskning ikke klarte å få fram det store antallet som har deltatt i diverse 
etterutdanningstiltak. 

Vårt spørsmål lyder: 
• Har du deltatt på etterutdanning som er relevantfor gårdsdrifta de siste tre årene? 

Nord-Trøndelagsforskning sine spørsmål lyder: 
• Har du deltatt på annen utdanning eller kurs med total varighet på over 2 månedsverk? 

• Har du deltatt på annen utdanning eller kurs de siste tre år (under 2 månedsverk)? 

Legg merke til at vi spesifiserer innholdet i tilbudet (relevant for gårdsdrifta), mens Nord

Trøndelagsforskning favner alle typer utdanning og kurs. Dette skulle gi et høyere 
deltakerantall i deres undersøkelse enn i vår, noe som altså ikke er tilfelle. Presiseringen av 
omfanget av kurset på to månedsverk, i det første av spørsmålene til Nord
Trøndelagsforskning, kan imidlertid ha innvirket i retning av at informantene har sett for seg 
kurs av lengre vaiighet - og dermed ikke oppgitt eventuelle dagskurs eller andre kortere 
opplæringsaktiviteter. 

Det er nærliggende å tro at Nord-Trøndelagsforskning sin mangel på definisjon av "Annen 
utdanning og kurs" har bidratt til underrapportering blant bøndene i Nord-Trøndelag. I vår 

undersøkelse har vi gått bredt ut, og definert etterutdanning som opplæring og kurs av kort 
eller lang varighet. I tillegg har vi gitt eksempler på ulike typer etterutdanning. Dette kan ha 
bidratt til å fjerne etterutdanningsbegrepet noe fra skolebenken og brakt det ut i det praktiske 

livet. 

Et annet poeng som det kan være verdt åta med seg, er at etter- og videreutdanning i løpet av 

de siste årene er satt på dagsorden, ikke minst gjennom Kompetansereformen. Dette kan ha 
gjort respondentene mer opptatt av temaet i årene mellom de to undersøkelsene, og ført til 

større deltakelse i etterutdanning. 

I Danmark viser en undersøkelse foretatt av Landbrugets Efteruddannelse, at stadig færre 

bønder tar etterutdanning innenfor de kurs det gis tilskudd til (Landbrugets Rådgivningscenter 

2001). Undersøkelsen viser at 33 prosent av bøndene har deltatt i en eller annen form for 
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dagskurs i løpet av de siste to årene. Dette er med andre ord mye mindre eill1 det vi fiill1er i 

vår undersøkelse blant norske bønder. 

Tabell 30. Sammenhengen mellom alder og deltakelse på relevant etterutdanning de siste tre årene 
(i prosent 

Deltatt i relevant Ikke deltatt i relevant Antall 
(p=,000) etterutdannine: etterutdannine: 
Under 40 år 67 34 257 
40-49 år 63 37 409 
50-59 år 51 49 330 
Totalt 60 40 996 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Tabell 30 viser at det er en stigende tendens til å ha deltatt i etterutdall1ingjo yngre 

respondenten er. To tredjedeler av respondentene under 40 år har tatt relevant etterutdall1ing i 
deill1e perioden, i aldersgruppen mellom 50 og 59 gjelder dette vel halvparten. Vi fiill1er også 
en slik stigende tendens etter gårdens produksjonsareal. Dette går fra 46 prosent deltakelse 

blant de som har ill1til 100 dekar, til 72 prosent blant de som har mer eill1 250 dekar 

produksjonsareal. 

Det kan være gruill1 til å anta at de som allerede har et visst utdall1ingsnivå, i større grad eill1 
andre deltar i etterutdall1ing. Dette gikk også fram av Nord-Trøndelagsforskning sin rapport 
(Haugen m.fl. 1996). Det er en jevnt stigende tendens til å delta i etterutdall1ingjo mer 
utdanning respondentene har. Vi ser at 40 prosent av de som ikke har noen utdall1ing deltar i 
etterutdall1ing, mens det samme gjelder hele 66 prosent blant de som har mer eill1 6 års 
utdall1ing. Den faktiske deltakelsen på relevant etterutdanning stiger altså proporsjonalt med 

tidligere utdall1ing. 

Vi finner også en sammenheng mellom deltakelse i etterutdanning og formell 

landbruksutdalU1ing, som tabell 31 viser. De som har formell landbruksutdanning har altså i 
mye større grad enn andre deltatt i relevant etterutdanning siste tre år. 

Tabell 31. Sammenhengen mellom landbruksutdanning og etterutdanning siste tre år (i prosent) 
Deltatt i relevant Ikke deltatt i relevant Antall 

(p=,000) etterutdanning etterutdanning 
Formell landbruksutdannine: 70 31 515 
Ikke formell landbruksutdanning 50 50 485 
Totalt 60 40 1000 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

4.4 Oppsummering 
I materialet ser vi klart at de med utdall1ing fra før er mer aktiv i forhold til etterutdanning 
eill1 de som ikke har utdall1ing ut over gruill1skolen. Det er et åpent spørsmål om det er slik at 

å ha utdall1ing fører en inn i en "god sirkel" i forhold til senere å delta i utdanningstiltak. 
Deill1e undersøkelsen kan tyde på et slikt mønster. Videre ser vi at det er de yngre 

gårdbrukerne som har primitert åta etterutdanning, og de som har større gårdsbruk. 
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Det er vel heller ikke uventet at de som i minst grad søker etterutdanning, er eldre 

gårdbrukere, uten utdanning og med små bruk. 

Side 39 

Utdanningsnivået ser ut til å ha en sterk sammenheng med jobb utenfor gården, og vi ser at 

det er økende jobbdeltakelse etter økende utdanningsnivå. Dette kan skyldes to faktorer. For 

det første er det kanskje slik at den som allerede har tatt utdanning ønsker å bruke denne selv 

om en kunne vært fullt besatt med arbeid på gården. Den andre forklaringa kan være at den 
som ikke har mulighet til å gjøre gården til fulltidsarbeid, tar mer utdanning enn andre. Hva 

som er tilfellet her, vil kanskje variere fra gårdbruker til gårdbruker. 
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5 Sentrale faktorer for å delta på etterutdanning 
I dette kapitlet vil vi fokusere på hva som oppleves som viktig for at den enkelte bonde skal 

delta på ulike tilbud om etterutdanning. 

5 .1 Hva er viktig for at du skal delta på etterutdanning? 
I spørreundersøkelsen ønsket vi å trekke fram noen forhold for å undersøke deres betydning 

for at den enkelte bonde skal delta i etterutdanning. Som vi ser av tabell 32, så viser det seg at 

alle de forholdene vi har spurt om, betegnes som viktige for deltakelse på etterutdanning av en 
høy andel av respondentene. 

I tabellen er de som har svart "svært viktig" eller "ganske viktig" slått sammen til en gruppe, 
og tilsvarende er gjort med de som svarte "mindre viktig" eller "ikke viktig". De som svarte 

"ikke sikker" er utelatt fra presentasjonen. 13 

Tabell 32. Viktige faktorer for å delta på etterutdanning (i prosent) 
Svært eller Mindre viktig Antall 

1?:anske viktil! eller ikke viktil! 
Faglig oppdatering 82 18 981 
Treffe andre gårdbrukere 79 21 992 
Tilrettelagt arbeidssituasjonen min 84 16 974 
Tilrettelagt familiesituasjonen min 63 38 969 
Økonomisk eller praktisk nytteverdi 82 18 971 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Det som flest nevner som viktig er at tilbudet er tilrettelagt arbeidssituasjonen. Dette er tett 
fulgt av ønsket om faglig oppdatering og at tilbudet skal ha en økonomisk eller praktisk 
nytteverdi. Det sosiale aspektet, det å treffe andre gårdbrukere, oppgis like fullt som viktig av 
hele 79 prosent, mens tilrettelegging i forhold til familiesituasjonen oppgis av 63 prosent. 

5.1.1 Faglig oppdatering 

Vi får fram mange sammenhenger når vi analyserer materialet med hensyn til vektlegging av 

faglig oppdatering hos bønder. For det første kan vi se av tabell 33, at alder spiller inn her. 
Respondentene i de yngre aldersgrupper, synes å være mer interessert i faglig oppdatering enn 

de eldste respondentene. 

TabeJI 33. Sammenheng mellom alder og vektlegging av faglig oppdatering (i prosent) 
Alder (p=,000) Faglig oppdatering er svært Faglig oppdatering er mindre Antall 

eller ganske viktil! viktil! ener ikke viktil! 
Under 40 år 91 9 253 
40-49 år 84 16 402 
50-59 år 72 28 323 
Totalt 82 18 987 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

13 I ingen av tilfellene overskrider de som svarte "ikke sikker" mer enn tre prosent av informantene. 
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Både andel av husholdningsinntekten som hentes fra gårdsbruket, og jobb utenfor gården har 

betydning for vektlegging av faglig oppdatering. De som ikke har jobb utenfor gården, legger 

større vekt på dette aspektet enn de som har jobb ved siden av gårdsdrifta. Tilsvarende er det 

slik at jo mer av husholdningsinntekten som hentes fra gården, jo større er interessen for 

faglig oppdatering. 

Tabell 34. Sammenhengen mellom utdanning ut over grunnskolen og vektlegging av faglige 
ooodatering (i prosent) 

Utdanning (p=,000) Faglig oppdatering er svært Faglig oppdatering er mindre Antall 
eller ganske viktig viktig eller ikke viktie: 

Ingen 67 33 86 
1-3 år 79 21 414 
4-6 år 88 12 326 
Mer enn 6 år 83 17 155 
Totalt 82 18 981 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Tabell 34 viser at de som ikke har utdanning ut over grunnskolen er markert mindre opptatt av 
faglig oppdatering i etterutdanningen enn gjennomsnittet. De som har 4 - 6 års utdanning, er 
mest opptatt av faglig oppdatering. Datamaterialet viser også at det er en sammenheng 

mellom formell landbruksutdanning og interesse for faglig oppdatering. De som har 
landbruksutdanning svarer i større grad at faglig oppdatering er en viktig motivasjonsfaktor 
for å delta i etterutdanning. 

5 .1.2 Treffe andre gårdbrukere 

Jo større andel av inntekten som kommer fra gårdsdrifta, jo større er tendensen til åmene at 

det sosiale samværet med andre bønder er svært, eller ganske viktig, for å delta på 
etterutdanning (se tabell 35). Tilsvarende kan det se ut som om de som ikke jobber utenfor 
gården, mener at det sosiale samværet er viktigere enn de som jobber utenfor gården. Dette er 
ikke overraskende, i og med at det å drive gårdsbruk for manges del betyr å jobbe alene. De 
av gårdbrukerne som jobber i andre yrker ved siden av gårdsdrifta får nok i større grad dekket 
behovet for kontakt med arbeidskollegaer i sitt andre yrke. Vi kan også se en noe større 

interesse for treffe andre gårdbrukere blant bønder fra Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. 

Tabell 35. Viktigheten av å treffe andre gårdbrukere i etterutdanningen, etter andel av 
husholdnine:sinntekt fra gården (i prosent) 

(p=,000) Å treffe andre gårdbrukere er Å treffe andre gårdbrukere er Antall 
svært eller ganske viktig mindre viktig eller ikke viktig 

Mindre enn 25% 69 31 240 
25-49% 79 21 221 
50-74% 84 16 240 
75-100% 85 15 275 
Totalt 79 21 976 

Kilde: Spørreundersøkelsen 
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Tabell 36 viser at også utdanningsnivået har betydning for åmene at det å treffe andre er 

viktig for å delta på etterutdanning. De som har minst utdanning etter grunnskolen, mener i 

større grad at sosialt samvær er viktig enn de som har lengre utdanning. Siden de med lengre 

utdanning i større grad jobber i andre yrker i tillegg til gårdsdrifta, understøtter dette 
antakelsen om at heltidsbøndene i større grad setter pris på det sosiale samværet med andre 

bønder enn de som jobber ved siden av gårdsdrifta. 

Tabell 36. Viktighet av å treffe andre gårdbrukere i etterutdanningen etter utdanningsnivå (i 
prosent) 

Å treffe andre gårdbrukere er Å treffe andre gårdbrukere er Antall 
(p=,012) svært eller ganske viktig mindre viktig eller ikke viktig 

Ingen 83 17 90 
1-3 år 83 17 416 
4-6 år 77 23 328 
Mer enn 6 år 72 29 158 
Total 79 21 992 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

5.1.3 Tilrettelagt arbeidssituasjonen min 

Som vi husker fra tabell 32, er det mange som mener det er viktig at et etterutdanningstilbudet 
er tilrettelagt deres arbeidssituasjon. Dette er det forholdet som flest mener er viktig for å 
delta på etterutdanning. Her er det små forskjeller mellom de ulike gruppene. Verken alder, 
kjønn, inntekt eller utdanning har betydning for vektleggingen av dette forholdet. Imidlertid 
kan vi se at gårdbrukere fra Trøndelag og Nord-Norge vektlegger dette noe sterkere enn 

bønder fra andre landsdeler. 

Tabell 37. Vektlegging av arbeidssituasjonen i forhold til region (i prosent) 
Arbeidssituasjonen Arbeidssituasjonen 

(p=,018) er svært eller er mindre viktig Antall 
1rnnske viktig eller ikke viktig 

Sentrale Østlandet + Sørlandet 82 18 220 

Hedmark, Oppland, Buskerud 84 16 226 
Vestlandet 81 19 280 
Trøndelag og Nord-Norge 90 10 248 
Totalt 84 16 974 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

5.1.4 Tilrettelagt familiesituasjonen 

I spørreskjemaet ble det også stilt spørsmål om hensyn til familiesituasjonen var viktig for å 

delta i etterutdanning. Dette var den faktoren som færrest respondenter la vekt på som viktig i 

forhold til å delta i etterutdanning. Dette kan bety at det i materialet vårt ikke er en stor andel 

personer som har ansvar for små barn eller eldre omsorgstrengende. Det er likevel viktig å 
presisere, at til tross for at dette er det forholdet som færrest mente var viktig, så er det like 

fullt 63 prosent som faktisk har oppgitt at det er viktig for dem at etterutdanningen 
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tilrettelegges familiesituasjonen. I analysen kommer det imidlertid fram to ikke ukjente 

sammenhenger, nemlig alder og kjønn. 

Tabell 38. Sammenheng mellom kjønn og vektlegging av familiesituasjonen (i prosent) 
Familiesituasjonen er svært Familiesituasjonen er mindre 

(p=,009) eller ganske viktig viktig eller ikke viktig Antall 
Menn 61 39 899 
Kvinner 77 23 70 
Totalt 63 38 969 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Vi ser av tabell 38 at en betydelig høyere andel kvinner enn menn mener at det er svært eller 
ganske viktig at etterutdanningstilbudet er tilrettelagt familiesituasjonen deres. Likevel er det 

også en høy andel av mennene som legger vekt på dette forholdet. Vi har ikke mulighet til å 
sjekke om kvinner og menn i materialet har tilnærmet lik omsorsgsbelastning - eksempelvis 

vet vi ikke om kvinner i materialet i høyere grad enn mennene har stiftet familie. I følge 
Levekårsundersøkelsen for norske bønder (Strøm m.fl. 1996), lever 89 prosent av 
landbruksbefolkningen i parforhold, og dette gjelder en litt høyere andel av kvinnebøndene 
enn de mannlige bøndene. Imidlertid er det slik at det i materialet vårt er forskjell mellom 

kvinner og menns alder - 43 prosent av kvinnene er under 40 år, mens bare 24 prosent av 
mennene befinner seg i denne aldersgruppen. Som vi ser av tabell 39, er alder en faktor som 
klart påvirker hvor viktig tilrettelegging i forhold til familiesituasjonen er: 

Tabell 39. Sammenheng mellom alder og vektlegging av familiesituasjonen (i prosent) 
(p=,000) Familiesituasjonen er svært Familiesituasjonen er mindre Antall 

eller ganske viktig viktig eller ikke viktig 
Under 40 år 75 25 254 
40-49 år 61 39 397 
50-59 år 55 45 315 
Totalt 63 37 966 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Det kan se ut som om omsorgsbelastningen minker med økende alder. Vektleggingen av at 
etterutdanningstilbudet må tilpasses familiesituasjonen, viser en synkende tendens jo eldre 

respondenten er. Ser vi på svarene fra de som er under 40 år, kommer også sammenhengen 
mellom kjønn og familiesituasjon svært klart fram. Tabell 40 viser at det nesten er umulig å få 

med seg kvinner under 40 år på etterutdanningstiltak hvis ikke tilbudet er tilrettelagt 

familiesituasjonen. Også tre av fire menn i denne aldersgruppen vektlegger 

familiesituasjonen. 

Tabell 40. Gårdbrukere under 40 år og vektlegging av familiesituasjonen i etterutdanning (i 
prosent) 

Familiesituasjonen er Familiesituasjonen er mindre Antall 
svært eller ganske viktig viktig eller ikke viktig 

Menn 73 28 222 
Kvinner 94 6 32 
Totalt 75 25 254 

Kilde: Spørreundersøkelsen 
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5.1.5 Tiltakets økonomiske eller praktiske nytteverdi 

Vi ønsket også å få vite noe om hvor viktig den økonomiske eller praktiske nytteverdien av 

etterutdanning er blant gårdbrukerne. Hele 82 prosent mente at dette var svært eller ganske 

viktig, noe som gir dette forholdet nest høyest tilslutning. Det er spesielt gårdbrukernes alder 

og husholdningens inntektssammensetning som har betydning for i hvor sterk grad man 

oppfatter den økonomiske eller praktiske nytteverdien som viktig. Tabell 41 viser at det er en 

signifikant større andel blant bønder under 50 år enn blant de over 50 år, som er opptatt av 

den økonomiske eller praktiske nytteverdien av etterutdanning. 

Tabell 41. Sammenhengen mellom alder og vektlegging av økonomisk eller praktisk nytteverdi (i 
prosent) 

Økonomisk eller praktisk nytteverdi Økonomisk eller praktisk nytteverdi Antall 
(p=,009) er svært eller 2anske viktil! er mindre eller ikke vikti2 
Under 40 år 85 15 254 
40-49 år 85 15 399 
50-59 år 77 23 315 
Totalt 82 18 968 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Av tabell 42 går det fram at de som henter mindre enn 25 prosent av husholdningsinntekten 

fra gårdsdrifta, er mindre opptatt av at etterutdanning skal ha en økonomisk eller praktisk 

nytteverdi enn de andre gruppene. 

Tabell 42. Sammenhengen mellom andel av husholdningsinntekten som hentes fra gårdsdrifta og 
vektle22in2 av økonomisk eller praktisk nvtteverdi (i prosent) 

(p=,028) Økonomisk eller praktisk nytteverdi Økonomisk eller praktisk nytteverdi Antall 
er svært eller 2anske viktil! er mindre eller ikke viktil! 

Mindre enn 25% 76 24 235 
25-49% 83 18 217 
50-74% 86 14 236 
75-100% 84 17 267 
Total 82 18 955 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

5 .2 F omøyd med etterutdanning 
En sentral faktor for å ønske å ta etterutdanning, er gode erfaringer med tilbudene. Vi ønsket 

derfor å måle hvordan gårdbrukere vurderte det siste etterutdanningstiltaket de hadde deltatt 

på. 

Tabell 43 viser at nærmere tre fjerdedeler av de som har deltatt på etterutdanning de siste tre 

årene er fornøyde med det siste tiltaket de deltok på. Dette er en gjennomgående positiv 

vurdering. Kun et lite mindretall er misfornøyde med siste etterutdanningstiltak. Likevel er 

det verdt å legge merke til at bare 15 prosent av respondentene oppga at de var svært fornøyde 

med siste etterutdanningstiltak. 
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Tabell 43. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med utbyttet av det siste etterutdanningstiltaket du 
d I k 0

? e to pa. 
Vurdering Antall Prosent 
Svært fornøyd 92 15 
Ganske fornøyd 338 56 
Verken fornøyd eller misfornøyd 132 22 
Ganske misfornøyd 27 5 
Svært misfornøyd 4 1 
Ikke sikker 6 1 
Sum (N=599) 593 100 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Det vi ikke vet, er om de som ikke har deltatt i etterutdanning de siste tre årene, begrunner 

dette med misnøye med etterutdanningen generelt, eller om det er andre grunner til å ikke 

delta. 

I materialet ble det funnet en sammenheng mellom produksjonsareal og andel fornøyde med 
utbyttet av siste etterutdanningstiltak. Det var en jevn nedgang i andel fornøyde med økende 

produksjonsareal, fra 81 prosent fornøyde i gruppen inntil 100 dekar, til 66 prosent fornøyde i 
gruppen over 250 dekar produksjonsareal. 

5.3 Oppsummering 
I dette kapitlet har vi undersøkt hvor stor vekt bønder legger på fem motivasjonsfaktorer i 

forhold til etterutdanning. De viktigste enkeltfaktorene for å delta i etterutdanning er at tiltaket 

er tilrettelagt arbeidssituasjonen, at det gir faglig oppdatering og at det har en praktisk eller 

økonomisk nytteverdi. Den faktoren færrest legger sterk vekt på, er at tiltaket er tilrettelagt 

familiesituasjonen. Her er det imidlertid stor forskjell mellom aldersgruppene, og mellom 

kvinner og menn. 

De fleste gårdbrukerne i denne undersøkelsen er ganske fornøyde med siste 

etterutdanningstiltak. Imidlertid er det bare 15 prosent som sier seg svært fornøyd, noe som 

kan bety at det er et visst forbedringspotensiale i de tilbudene som gis. Kun 5 prosent er 

misfornøyde med det siste tiltaket de har deltatt på, så vi kan vel konkludere med et 

overveiende positivt bilde av tiltakene. 

LU-rapport nr. 2 - 2001 



Side 46 Etterutdanning i landbruket 

6 Områder det ønsk: es etterutdanning innenfor 
En viktig del av denne undersøkelsen, har vært å få en oppdate1i og landsdekkende oversikt 

over norske bønders behov for kunnskapspåfyll. På grunn av størrelsen på undersøkelsen har 

det ikke vært hensiktsmessig å gå i detalj på ønsker om etterutdanning. Vi har derfor slått 

sammen ulike tilbud i 11 kategorier. Tabell 44 viser en sammenstilling av de svarene 

informantene ga. Alle spørsmålene er stilt i forhold til de behovene respondentene har for mer 

kunnskap for å klare de utfordringer som den daglige drifta gir. Respondentene kunne oppgi 

så mange svar de ønsket. 

Tabell 44. Respondentenes behov for mer kunnskap i forhold til de utfordringene som finnes i den 
daglige drifta (flere svar mulig) 

Fa2felt Antall Prosent 
Teknikk, mekanikk og maskiner 377 38 
Fat?:lit?: oppdaterint?: i forhold til e2en produksjon 677 68 
Økonomi og regnskap 546 55 
Driftsplanle!!!!int?: 455 46 
l\1arkedskunnskap 361 36 
Nye produksjonsformer eller småskalaproduksjon 510 51 
Data 558 56 
Lov- og regelverk 461 46 
Or2anisasion O!?: ledelse 178 18 
l\1iljøkunnskap 530 53 
Andre 14 1 
In2en behov 50 5 
Antall spurte 1000 100 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Tabell 44 viser at det er generelt stor interesse for etterutdanning. Bare 5 prosent av de spurte 

oppgir at de ikke har noen behov for kunnskapsoppdatering. Det ser også ut til at 
respondentene ønsker oppdatering på flere felt. Gjennomsnittlig har respondentene oppgitt 
behov for mer kunnskap på 4 - 5 av de nevnte feltene. Respondentene ble ikke bedt om å ta 

stilling til hvordan kunnskapsbehovet skulle dekkes. 

6.1 Teknikk, mekanikk og maskiner 
Nesten fire av ti av gårdbrukerne (38 prosent) oppga at de har behov for mer kunnskap på 
området teknikk, mekanikk og maskiner. Ikke uventet gjelder dette relativt flere kvinner enn 

menn. 53 prosent av kvinnene mente de hadde behov for oppdatering, mens 37 prosent av 

mennene ikke var tilfredse med eget kunnskapsnivå. Det kan også se ut som om 
framtidsplanene for omfanget av produksjonen har innvirkning på behovet for 

kunnskapsheving14
: 

14 Sammenhengen er ikke signifikant 
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Tabell 45. Behov for mer kunnskap om teknikk, mekanikk og maskiner i forhold til 
produks_jonsplaner neste 5 år (i prosent) 

Ja Nei Antall 
Øke produksjonen 45 56 174 
Fortsette som nå 40 61 587 
Redusere produksjonen 30 70 70 
Avvikle drifta 27 73 71 
Usikker 25 75 89 
Annet 44 56 9 
Total 38 62 1000 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Vi ser at interessen for opplæring på feltet teknikk, mekanikk og maskiner er betydelig større 
for de som har planer om å øke produksjonen, eller fortsette som nå, de neste fem årene. De 
som har planer om å redusere eller avvikle, oppgir lavere interesse. De som har svaii "annet" 

ligger imidlertid høyt oppe på interesse, men her er antallet respondenter i grnppen for lite til 
at vi kan dra noen slutninger av dette. 

6.2 Faglig oppdatering i forhold til egen produksjon 
Det fagfeltet flest er opptatt av, er oppdatering i forhold til egen produksjon. Hele 68 prosent 
av informantene ønsker faglig oppdatering på dette området. Alder gir signifikant utslag på 
dette området, som vi kan se av tabell 46. Størst er interessen blant de under 40 år: 

Tabell 46. Behov for faglig oppdatering på egen produksjon i forhold til alder (i prosent) 
(p=,000) Ja Nei Antall 
Under 40 år 79 21 257 
40-49 år 69 31 409 
50-59 år 57 43 330 
Totalt 68 32 996 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Også her er det slik at de som planlegger å redusere produksjonen eller avvikle drifta i løpet 
av den neste 5-års perioden, er mindre interessert i faglig oppdatering enn gjennomsnittet. A 
tidligere ha deltatt på etterutdanning siste tre år er også av betydning for ønsket om 
oppdatering. Vi ser av tabell 4 7, at 15 prosent flere i gruppen som har deltatt på relevant 

etterutdanning er interessert i mer faglig oppdatering i forhold til egen produksjon. 

Tabell 47. Ønsket om faglig oppdatering på egen produksjon i forhold til om respondenten har 
deltatt på etterutdannine: siste tre år (i prosent) 

(p=,000) Ja Nei Antall 
Deltatt 74 26 599 
Ikke deltatt 59 41 401 
Totalt 68 32 1000 

Kilde: Spørreundersøkelsen 
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6.3 Behov for mer kunnskap om økonomi og regnskap 
Litt over halvparten av gårdbrukerne, 55 prosent, oppga at de har behov for mer kunnskaper 

om økonomi og regnskap. Interessen er større jo yngre respondentene er. Det har også 

betydning hvor stor del av inntekten som kommer fra gårdsdrifta. Vi ser at gruppen som 

henter mindre enn en fjerdedel av inntekten fra gården er mindre opptatt av ny kunnskap på 

området økonomi og regnskap enn gjennomsnittet. Mest opptatt av dette, er de som henter 
mer enn halvparten av husholdningsinntekten fra gården: 

Tabell 48. Sammenhengen mellom ønsket om mer kunnskap innen økonomi og regnskap, og 
andelen av inntekten som hentes fra gården (i prosent) 

(p=,000) Ja Nei Antall 
Mindre enn 25% 41 59 241 
25-49% 54 46 222 
50-74% 63 37 241 
75-100% 60 40 280 
Totalt 55 44 984 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Analysene viser også at de som har større produksjonsareal er mer opptatt av oppdatering på 
området økonomi og regnskap enn de som har mindre areal. Alder har også innvirkning her; 
de yngre er i større grad interessert enn de eldre. De som har deltatt på relevant etterutdanning 
de siste tre årene viser også støne interesse enn de som ikke har etterutdannet seg i denne 
perioden. 

6.4 Behov for mer kunnskap om driftsplanlegging 
Det er totalt 46 prosent som mener at de har behov for mer kunnskaper når det gjelder 

driftsplanlegging. Alder har klar innvirkning på interessen for dette. Jo yngre respondentene 
er, jo støne andel oppgir et behov for kunnskaper om driftsplanlegging. 

Tabell 49. Sammenheng mellom alder og behov for kunnskap om driftsplanlegging (i prosent) 
(p=,001) Ja Nei Antall 
Under 40 år 56 44 257 
40-49 år 44 56 409 
50-59 år 40 60 330 
Totalt 46 54 996 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Dette kan nok til en viss grad forstås slik at gårdbrukere som har holdt på noen år, i større 
grad har funnet "sin" måte å planlegge drifta på. Yngre gårdbrukere har gjerne mindre 

erfaring fra driftsplanlegging, og søker i støne grad mer kunnskap generelt. Spørsmålet om 

økonomi og regnskap, som jo har mye med planlegging av drifta å gjøre, viser også samme 
tendens i forhold til alder. 
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6.5 Behov for mer markedskunnskap 
36 prosent av respondentene oppga at de har behov for mer markedskunnskap. Forhold rundt 

markedsretting av gårdsdrifta har vært sterkt framme i debatten den senere tid, dette gjelder 

ikke minst fra myndighetenes side. På den bakgrunn kan dette nok oppfattes som lave tall. 

Også på dette punktet er de yngre gårdbrukerne mer interesserte enn de eldre. De som har 
deltatt på relevant etterutdanning de siste tre årene, er også i større grad opptatt av mer 

markedskunnskap enn de som ikke har deltatt på etterutdanning. 

Tabell 50. Sammenhengen mellom alder og behov for mer markedskunnskap (i prosent) 
(p=,049) Ja Nei Antall 
Under 40 år 42 58 257 
40-49 år 36 64 409 
50-59 år 32 68 330 
Totalt 36 64 996 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Tabell 51 viser at husholdningsinntekten har sammenheng med å ha behov for mer 
markedskunnskap. Jo høyere husholdningsinntekt, jo større er interessen for kunnskap om 

markedet. 

Tabell 51. Sammenhengen mellom husholdningsinntekt og behov for mer markedskunnskap (i 
prosent) 

(p=,044) Ja Nei Antall 
Under 300.000 28 72 176 
300-399.000 37 63 229 
Over 400.000 39 61 472 
Totalt 36 64 877 
Kilde: Spørreundersøkelsen 

De som tidligere hadde deltatt på etterutdanning, oppgir i høyere grad behov for mer 
markedskunnskap enn de som ikke hadde deltatt i relevant etterutdanning siste 3 år. 

6.6 Behov for mer kunnskap om nye produksjonsformer eller 
småskalaproduksjon 

Vel halvparten av respondentene, 51 prosent, oppga at de har behov for mer kunnskap om nye 
produksjonsformer eller småskalaproduksjon. I motsetning til forrige spørsmål, ser det altså 

her ut som om gårdbrukerne er mer på linje med myndighetenes satsing. 

Jo mindre andel av inntekten som kommer fra gårdsdrifta, jo større synes behovet for mer 

kunnskap om nye produksjonsfo1mer å være. Dette kan kanskje avspeile et ønske om å hente 

en større andel av inntekten fra gårdsdrifta. 
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Tabell 52. Sammenheng mellom gårdsinntekt og behovet for mer kunnskap om nye 
produks.ionsformer eller småskalaproduksjon (i prosent) 

(p=,000) Ja Nei Antall 
Mindre enn 25% 60 40 241 
25-49% 56 44 222 
50-74% 47 53 241 
75-100% 43 57 280 
Totalt 51 49 984 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Tabell 53 viser at jo mindre produksjonsarealet er, jo større er interessen for mer kunnskap 
om nye produksjonsformer eller småskalaproduksjon. Dette kan ha sammenheng med at 

muligheten for å hente ut økte inntekter på mindre bruk, i større grad avhenger av muligheten 

til å hente høyere inntekter ligger i å produsere varer som kan ta ut en høyere pris i markedet. 
Dette er gjerne en strategi som er mer arbeidskrevende. På bruk med stø1Te areal vil det 
sannsynligvis i høyere grad være et spørsmål om tilgjengelig arbeidskapasitet. 

Tabell 53. Sammenhengen mellom ønske om mer kunnskap om nye produksjonsformer eller 
småskalaproduksjon O!! produksjonsareal (i prosent) 

(p=,014) Ja Nei Antall 
Inntil 100 da 58 42 216 
101-150 da 56 44 208 
151-200 da 50 50 166 
201-250 da 46 54 153 
Mer enn 250 da 44 56 257 
Totalt 51 49 1000 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

På dette feltet kan vi se en liten forskjell mellom de ulike regionene. Gårdbrukerne på 

Østlandet og Sørlandet viser en noe større interesse for nye produksjonsformer og 
småskalaproduksjon enn gjennomsnittet, mens gårdbrukerne på Vestlandet er noe mindre 
interessert. 

Tabell 54. Regionale forskjeller mht behovet for kunnskap om nye produksjonsformer og 
småskalaproduksjon (i prosent) 

(p=,046) Ja Nei Antall 
Sentrale Østlandet+ Sørlandet 56 44 226 
Hedmark, Oppland, Buskerud 55 45 228 
Vestlandet 45 55 291 
Trøndela!! O!! Nord-Nor2e 50 50 255 
Totalt 51 49 1000 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

6. 7 Behov for mer kunnskaper innen data 
56 prosent oppga at de hadde behov for mer kunnskaper innen data. En tidligere undersøkelse 
fra Landbrukets Utredningskontor, har vist at 72 prosent av norske bønder har PC hjemme 
(Kvendseth 2000). Dette er nok på linje med- eller over- det 

vi finner for befolkningen som helhet (SSB 2000). 
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Gårdbrukerne under 40 år oppgir i større grad enn de som er mellom 50 og 59 år at de har 

behov for datakunnskaper (henholdsvis 61 og 50 prosent). Det er også slik at jo høyere andel 

av husholdningsinntekten som kommer fra gårdsdrifta, jo større er interessen for mer 
kunnskaper innen data. Undersøkelsen viser også at gårdbrukere som har mer enn 150 dekar i 

større grad ønsker kunnskaper innen data enn de som har under 150 dekar produksjonsareal. 

Av tabell 55 ser vi at det er ganske store forskjeller på interessen for dataopplæring i de ulike 

regionene. I Trøndelag og Nord-Norge finner vi størst interesse, hele 62 prosent ønsker mer 

kunnskap om data. Sørlandet og det sentrale Østlandet ligger i den andre enden, her er det 

bare 44 prosent som ønsker mer datakunnskap. 

Tabell 55. Sammenhem?en mellom re2ion 02 interesse for dataooolærin!! (i prosent) 
(p=,000) Ja Nei Antall 
Sentrale Østland + Sørland 44 56 226 
Hedmark, Oppland, Buskerud 57 43 228 
Vestlandet 59 41 291 
Trøndelag 02 Nord-Norge 62 38 255 
Totalt 56 44 1000 
Kilde: Spørreundersøkelsen 

Det å tidligere ha deltatt på etterutdanning, har en positiv effekt på ønsket om mer 
dataopplæring. 59 prosent av de som har deltatt på etterutdanning, mot 50 prosent av de som 
ikke har deltatt, ønsker mer datakunnskap. 

6.8 Behov for mer miljøkunnskap 
Det var litt over halvparten, 53 prosent, som oppga at de hadde behov for mer 
miljøkunnskaper. KSL - Kvalitetssystem i landbruket - er et verktøy i gårdsdrifta som også 
inneholder helse, miljø og sikkerhet, kulturlandskap og miljøtiltak. Målet ved oppstarten var 
at alle norske gårdsbruk skulle ha etablert et kvalitetssystem innen utgangen av 2000. De siste 
årene har derfor mange bønder deltatt på kurs innen dette feltet. Per 10.08 .2000 hadde 26 000 

gårdsbruk deltatt på KSL-kurs gjennom BSF eller Studieforbundet Natur og Miljø (KSL 

2001). 

Tabell 56. Sammenheng mellom deltakelse på etterutdanning og behov for miljøkunnskap (i 
prosent) 

(p=,045) Ja Nei 
Deltatt på relevant etterutdanning 56 44 
Ikke deltatt på relevant etterutdanning 49 51 
Totalt 53 47 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

De som har deltatt i etterutdanning tidligere, er litt mer positive til oppdatering av 

miljøkunnskaper. 

Antall 
599 
401 
1000 
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6.9 Behov for mer kunnskaper om lov- og regelverk 
Nesten halvparten, 46 prosent, oppgir at de har et behov for mer kunnskap om lov- og 

regelverk. Landbruket er et område med et stort lov- og regelverk å forholde seg til. Dette gjør 
at gårdbrukerne trenger god kunnskap på området, og oppdatering vil derfor være nødvendig 

for å kunne ivareta sine interesser og holde seg innenfor regelverket. 

Det var ingen signifikante sammenhenger som pekte seg ut her, altså kan vi ikke se store 
forskjeller mellom de ulike gruppene i materialet. 

6.10 Behov for mer kunnskaper om organisasjon og ledelse 
Færrest er interesserte i organisasjon og ledelse, men også her er det et behov for 
kunnskapsoppdatering hos nesten hver femte gårdbruker. Heller ikke her kan vi avdekke noen 
signifikante sammenhenger. 

Fra delkapittel 3.8, husker vi at landbruksbefolkningen i større grad enn resten av 

befolkningen er medlemmer i organisasjoner og lag. Det er derfor sannsynligvis ikke lav 

interesse for organisasjonsvirksomhet som forårsaker den lave oppslutninga om dette 

spørsmålet. 

6.11 Behov for andre kunnskaper enn de som ble nevnt her? 
Bare 1 prosent av informantene oppga at de har behov for ny kunnskap på andre felter enn det 
vi har nevnt her. Mange av disse kunne nok ha svart bekreftende under de grupperingene vi 
hadde, men for ordens skyld har vi tatt med alle svarene i vedlegg 2. Dermed kan vi 
konkludere med at den inndelingen vi har gj01i i kunnskapsfelter er rimelig utfyllende og 
dekker i høy grad det kunnskapsbehovet bonden har. 

6 .12 Ikke behov for mer kunnskaper 
Undersøkelsen viser at det ikke er det store gapet mellom nødvendig oppdatering og ønsket 
om mer kunnskap hos landbruksbefolkningen som Nord-Trøndelagsforskning mente å se i 

1996 (Haugen m.fl. 1996). Bare 5 prosent av respondentene mente at de ikke hadde behov 

for mer kunnskap på noen felter. Eldre respondenter mente i noe mindre grad enn de yngre at 
de hadde behov for etterutdanning. Likevel er det bare 9 prosent i gruppen mellom 50 og 59 

år som mener at de ikke har noen behov for mer kunnskaper. Nord-Trøndelagsforskning fant 
en markant nedgang i interessen for etterutdanning hos respondenter eldre enn 50 år (Haugen 

m.fl. 1996). I delkapittel 4.3.l ble ulikheter i de to undersøkelsene diskutert for å finne 

årsakene til de store forskjellene i svarene som er gitt på spørsmålene om behov for 

etterutdanning. En av årsakene er sannsynligvis at vi i vår undersøkelse ikke har intervjuet 
gårdbrukere over 60 år, mens ti prosent av informantene i undersøkelsen til Nord

Trøndelagsforskning er nettopp i denne aldersgruppen. Dette forklarer imidlertid iklce hele 
forskjellen. 
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Likeledes oppga de som ikke har deltatt på etterutdanning siste tre år i noe mindre grad at de 

har behov for etterutdanning enn andre, men utslagene er små. Selv blant de som har planer 

om å avvikle drifta i løpet av de neste 5 årene, er det 87 prosent som har behov for mer 

kunnskap i forhold til utfordringer som de daglige arbeidet gir. 

6.13 Oppsummering 
I dette kapitlet kommer det fram at de aller fleste gårdbrukere ønsker oppdatering av ulike 

sider ved det å drive gård. Den daglige diifta gir utfordringer på mange felt, og i gjennomsnitt 

har respondentene svart at de har behov for mer kunnskap på 4- 5 felt. 

På flere felt finner vi at de som har deltatt i etterutdanning tidligere, i større grad ønsker mer 

kunnskap enn de som ikke har deltatt i etterutdanning. Fra kapittel 4 husker vi at deltakelse i 

etterutdanning har sterk sammenheng med tidligere utdanning. Det kan her være faktorer som 

tyder på at det er en del mennesker man aldri når med etterutdanningstiltak, og at dette er de 

personene som i utgangspunktet har minst utdanning. 
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7 Tilrettelegging av etterutdanningen 
I forrige kapittel undersøkte vi gårdbrukernes behov for kunnskapspåfyll. Vi spurte imidlertid 

ikke om hvordan dette behovet kunne dekkes. I dette kapitlet vil vi se nærmere på dette 

spørsmålet. Først vil vi se på om det finnes begrensende faktorer for deltakelse på 
etterutdanningstiltak, senere vil vi undersøke interessen for etterutdanning over Internett. 

7 .1 Begrensende faktorer for deltakelse på etterutdanning 
Selv om det i forrige kapittel ble dokumentert et stort behov for kunnskapsoppdatering på 

ulike felt i forhold til utfordringene som stilles i den daglige drifta av gården, kan det være et 
langt steg fra et ønske om å gjøre en ting, til å faktisk gjennomføre det. Vi spurte derfor om 
det var noen faktorer som begrenset den enkeltes mulighet til å delta på etterutdanning. Vi har 

delt svarene inn i grupper, og tabell 57 viser at det er mangel på tid eller overskudd som er 
den begrensende faktoren for flest med hensyn til å delta på etterutdanning: 

Tabell 57. Er det noen forhold som begrenser din mulighet til å delta på etterutdanning? 
(svaralternativer ble ikke gitt - flere svar mulig) 

Be2rensende faktorer Antall Prosent 
Har ikke tid eller overskudd til å delta 364 36 
Familieforpliktelser 100 10 
Jobb ved siden av 2ården 230 23 
Avløsermangel 159 16 
Man2el på tilbud om etterutdannin2 38 4 
Maneter motivasjon 61 6 
Avstand til tilbudet 86 9 
Forhold som har med økonomi å 2iøre 74 7 
Annet 51 5 
Ikke sikker 19 2 
Nei, in2en 220 22 
Antall spurte 1000 100 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Over en tredjedel av respondentene oppga at mangel på tid eller overskudd begrenser deres 
mulighet til å delta på etterutdanning. Dette er en ganske høy andel, og en analyse av 

materialet viser at jo større produksjonsarealet er, jo større er tendensen til å oppgi manglende 
tid eller overskudd som en forhindrende faktor. 

Et litt merkelig resultat er at de som har deltatt på relevant etterutdanning siste tre år, i større 

grad enn andre oppgir mangel på tid. Dette kan kanskje skyldes at erfaring med 
etterutdanning, gir større mulighet til å vurdere realiteten i å delta, og derfor til å vurdere egen 

situasjon. På den andre siden kan det være at mennesker som er aktive på mange felt og derfor 

har lite tid, også i større grad er aktive med hensyn til etterutdanning enn andre. 

Det er også en stor del av gårdbrukerne, over en femtedel, som oppga at jobb ved siden av 

gården er en begrensende faktor for å delta på etterutdanning. 
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Avløsermangel er den tredje "store" begrensende faktoren for etterutdanning (16 prosent). Alt 

i alt danner disse tre et mønster, hvor man ser at det er bondens store arbeidsbelastning 

kombinert med vanskeligheter med å kunne overlate drifta av gården til andre, som i størst 

grad er til hinder for å delta på etterutdanning. 

Bare fire prosent mener at tilbudet mangler eller er utilstrekkelig, og seks prosent oppgir 

manglende motivasjon. På den andre siden er det heller ikke mer enn 22 prosent som mener at 

det ikke finnes begrensende faktorer for at de kan delta på etterutdanning. 

Det gap vi finner i denne undersøkelsen, er altså ikke et gap mellom det faktiske behovet for 

kunnskaper på ulike felt som en bonde trenger, og bondens oppfatning av eget behov. Vi 

finner et gap mellom ønsket å delta i etterutdanning, og faktisk mulighet. Nesten hele 

utvalget, 95 prosent, mener at de på ett eller flere felter har behov for mer kunnskaper, for å 

kunne løse de utfordringer som den daglige drifta gir. På den andre siden ser vi at bare 22 

prosent av respondentene oppfatter det som uproblematisk å delta på etterutdanning. 

To av de begrensende faktorene vi har registrert i denne undersøkelsen, viser at det er 

forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder hvordan etterutdanningen bør tilrettelegges. 

Det er totalt 10 prosent av respondentene som oppga at familieforpliktelser er en begrensende 

faktor for å delta på etterutdanning. Imidle1iid viser det seg at hele 26 prosent av kvinnene har 

oppgitt dette svaret, mot 9 prosent av mennene. I aldersgruppen under 40 år er det enda større 

forskjeller mellom kvinner og menn; 50 prosent av kvinnene mot 14 prosent av mennene 

mener at familieforpliktelser er en begrensende faktor for muligheten til å delta i 

etterutdanning. En annen begrensende faktor, er avstand til tilbudet. 16 prosent av kvinnene 

mener at avstand til tilbudet er en begrensende faktor, mot 8 prosent av mennene. 

7 .2 Foretrukket tidspunkt for etterutdanning 
Vi har sett at tid og overskudd er den viktigste begrensende faktoren med hensyn til 

muligheten for å ta etterutdanning. På bakgrunn av dette er det viktig å undersøke hvordan 

tilbudet om etterutdanning kan tilrettelegges, slik at flest mulig kan delta. 

Tabell 58. Foretrekker du at et tilbud om etterutdanning skal foregå på dagtid eller kveldstid? 

Tidspunkt Antall Prosent 
Dagtid 261 26 
Kveldstid 532 53 
Kombinasjon dag/kveld 126 13 
Hel!! 16 2 
Kombinasjon hverdag/helg 13 1 
Annet 52 5 
Antall spurte 1000 100 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

Det viser seg at over halvparten av de spurte vil foretrekke et tilbud om etterutdanning som 

går på kveldstid. Det er også vel en fjerdedel som foretrekker dagtid. Svært :fa har svart helg, 

eller kombinasjonen hverdag/helg. De fleste vil altså ha tilbudet om etterutdanning i 
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ukedagene. Ser vi nærmere på disse, så ser vi flere faktorer som peker i samme retning. De 

som har arbeid utenfor gården, foretrekker i større grad et tilbud på kveldstid enn de som ikke 

har jobb utenfor gården: 

Tabell 59. Sammenheng mellom jobb utenfor gården og ønsket tidspunkt for etterutdanning (i 
prosent) 

(p=,000) Dagtid Kveldstid Kombi dag/kveld Antall 
Jobb utenfor 2ården 19 72 9 493 
Ikke jobb utenfor gården 40 41 19 426 
Totalt 28 58 14 919 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

7. 3 Interesse for etterutdanning på Internett 
En måte å legge opp utdanningen, som har fått stor interesse, er med hele eller deler av 

tilbudet over Internett. Siden 42 prosent av bøndene benyttet Internett i mars 2000 (Kvendseth 
2000), og tallet er stigende, er det interessant å få vite noe om hvorvidt etterutdanning over 
Internett oppfattes som et interessant tilbud. Det viser seg at 44 prosent av respondentene er 
svært, eller ganske interessert i å få hele eller deler av et etterutdanningstilbud over Internett. 

Ikke uventet var de eldste mest skeptisk til internett-utdanning. Bare 36 prosent av de over 50 

år var interessert, mot 47 - 48 prosent av de under 50 år. Dette resultatet støttes av tidligere 
undersøkelser, som også viser til at det går et skille i hvor mange som bruker Internett mellom 
de som er over 50 år, og de som er under 50 år (ibid.). 

Tabell 60. Sammenheng mellom region og interesse for internettutdanning (i prosent) 
(p=,013) Svært eller ganske Mindre interessert eller Antall 

interessert ikke interessert 
Sentrale Østlandet + Sørlandet 39 61 220 
Hedmark, Oppland, Buskerud 50 50 223 
Vestlandet 39 62 278 
Trøndelag og Nord-Norge 48 52 243 
Totalt 44 56 964 

Kilde: Spørreundersøkelsen. 

Flest interesserte finner vi i fylkene Hedmark, Buskerud og Oppland, hvor halvparten av 

respondentene finner dette interessant. Det sentrale Østlandet, Sørlandet, og Vestlandet er 
minst interessert. 

7 .4 Betydningen av formell kompetanse 
Et viktig poeng med etter- og videreutdanningsreformen, er å sikre hele befolkningen 

mulighet til fmmell kompetanse. Spørreundersøkelsen viser at 4 7 prosent av 

landbruksbefolkningen er svært eller ganske opptatt av at etterutdanning skal gi formell 

kompetanse. Det viser seg sterkere interesse for dette i de yngre aldersgruppene: 
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Tabell 61. Sammenheng mellom alder og ønske om formell kompetanse i etterutdanning (i prosent) 
Svært eller 2anske vikti2 Ikke vikti2 eller mindre vikti2 Antall 

Under 40 år 57 43 253 
40-49 år 47 53 397 
50-59 år 37 63 308 
Totalt 47 54 958 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

I ettertid kan vi se at det hadde vært minst like interessant å spørre gårdbrukerne om hvorvidt 

de er interessert i å få dokumentert realkompetansen sin, noe vi dessven-e ikke gjorde i denne 

undersøkelsen. Imidlertid kan dette være et interessant for videre undersøkelser. 

7.5 Oppsummering 
Det er tre viktige begrensende faktorer for deltakelse på etterutdanning, og det kan se ut som 

om det er en sammenheng mellom disse. De tre faktorene er mangel på tid, jobb ved siden av 

gården og vanskeligheter med å skaffe avløsere. Det er bare en femtedel av gårdbrukerne som 

finner det uproblematisk å delta i etterutdanning. 

Gårdbrukerne var delt nesten i to med hensyn til interesse for etterutdanning der hele eller 

deler av undervisningsopplegget er over Internett. Gruppen under 50 år synes å være mer 

tilbøyelig til å finne et slikt tilbud interessant. Fra kapittel 5 husker vi at nesten 8 av 10 mente 

at det å treffe andre gårdbrukere var svært eller ganske viktig faktor for å delta på 

etterutdanning. Dette kan være verdt å ta hensyn til når etterutdanning tilbys. 
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8 Oppsummering og avsluttende l<ommentarer 

8 .1 Kompetansesituasjon en i landbruket 
I denne rapporten har vi sett at storparten av utvalget, 91 prosent, har utdanning på 

videregående skoles nivå eller høyere nivå. Vel halvparten i vårt utvalg har en eller annen 

form for formell landbruksutdanning. 

Seks av ti av gårdbrukerne i vår undersøkelse har deltatt på ett eller flere etterutdanningstiltak 

i løpet av de siste tre årene. I materialet ser vi klart at de med utdanning fra før er mer aktiv i 

forhold til etterutdanning enn de som ikke har utdanning ut over grunnskolen. Det er et åpent 

spørsmål om det er slik at å ha utdanning fører en inn i en "god sirkel" i forhold til senere å 

delta i utdanningstiltak. Resultatene i denne undersøkelsen kan peke i en slik retning. 

Det generelle utdanningsnivået ser ut til å ha sammenheng med om gårdbrukeren har jobb 

utenfor gården, og det kommer fram at det er økende jobbdeltakelse utenfor gården etter 

økende utdanningsnivå. Dette er ikke tilfelle for landbruksutdanning; her er det slik at de som 

har formell landbruksutdanning i mindre grad jobber utenfor gården enn de som ikke har slik 

utdanning. 

8 .2 Bondens behov for ny kompetanse 
I undersøkelsen samlet vi ulike typer kunnskapspåfyll i 11 punkter. Vi ba deretter 
respondentene ta stilling til sine behov for mer kunnskap på disse feltene, i forhold til de 
utfordringene de møtte i den daglige drifta. De 11 feltene var: 
• Teknikk, mekanikk og maskiner 

• Faglig oppdatering i forhold til egen produksjon 
• Økonomi og regnskap 
• Driftsplanlegging 

• Markedskunnskap 
• Nye produksjonsformer - småskalaproduksjon 

• Data 
• Lov- og regelverk 

• Organisasjon og ledelse 
• Miljøkunnskap 

• Andre felter 

Det var svært mange som oppga behov for mer kunnskap på ulike felter. Den 

gjennomsnittlige respondenten ønsker mer kunnskap på 4 - 5 av disse områdene. Det 

hyppigst nevnte behovet var innenfor faglig oppdatering i forhold til egen produksjon, her var 

det nesten 7 av 10 som oppga ønske om kunnskapspåfyll. Over halvparten nevnte også nye 

produksjonsformer eller småskalaproduksjon, økonomi og regnskap, data og miljøkunnskap 
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som områder der de hadde behov for oppdatering. Bare 5 prosent av gårdbrukerne mente at de 

ikke trengte mer kunnskap på noen felter. 

I kontrast til tidligere undersøkelser viser denne rapporten at bønder som gruppe i høy grad 

ser et behov for å øke sitt kunnskapsnivå. 

8.3 Eksisterende tilbud rettet mot landbruksbefolkningen 
Gapet mellom ønsket om kunnskapsoppdatering, og muligheten til å gjennomføre det, er et 

sentralt resultat i denne undersøkelsen. Bare 22 prosent ser det som helt uproblematisk å delta 
i etterutdanning, mens 95 prosent ønsker mer kunnskap på ett eller flere felter. Av de 

faktorene som i størst grad begrenser muligheten til å delta på etterutdanning, nevnes mangel 
på tid/overskudd, jobb ved siden av gården og avløsermangel. 

Det synes ikke å være mangel på tilbud innen etterutdanning. Bare 4 prosent av gårdbrukerne 
oppgir at en slik mangel begrenser muligheten til å delta på etterutdanning. Store aktører på 

etterutdanningsmarkedet gir tilbud om generell oppdatering, og oppdatering i forhold til ulike 
produksjoner, hvilket er det mest etterspurte kunnskapsfeltet. 

8 .4 Tilrettelegging av etterutdanningen 
Tilbudet om etterutdanning og innholdet i etterutdanningen må tilpasses gårdbrukeren, ikke 
omvendt. Vi har tidligere skissert en utvikling av jordbruket i fire "idealtyper". Selv om dette 
ikke skal tolkes altfor bokstavelig, vil nok utviklingen kreve ulik tilpasning av 

etterutdanningen etter "type" gårdsdrift. Vi har imidlertid sett i denne undersøkelsen at både 
de som satser på intensivt og ekstensivt landbruk, og de som satser på tradisjonell drift versus 
de som satser på økologisk og mer nisjepreget produksjon har felles interesser i å oppdatere 
seg innenfor landbruket. Men behovene for tilrettelegging kan være noe ulik for de 
forskjellige gruppene. Dette viser seg eksempelvis i at heltidsbøndene i større grad ønsker å få 
tilrettelagt etterutdanningstilbudene på dagtid, mens en større andel av de som har annet 

arbeid ved siden av gårdsdrifta ønsker å få tilbudet tilrettelagt på kveldstid. Vi har også sett at 
gårdbrukerne som har gårder med et lite produksjonsareal i større grad ser behovet for ny 
produksjonsformer og småskalaproduksjon. 

44 prosent av gårdbrukerne var interessert i å få hele eller deler av etterutdanningstilbudet 

over Internett. Selv om dette er en stor gruppe, viser det også at over halvparten av 

respondentene ikke kunne tenke seg en slik løsning. Det er viktig å ta hensyn til begge 
grupper når tilbud tilrettelegges. 

Det er ikke store forskjeller mellom kvinner og menn på de fleste felt i denne undersøkelsen. 

Ett felt skiller seg imidlertid ut. Kvinner, særlig i aldersgruppen under 40 år, oppgir at 
familieforpliktelser er en begrensende faktor for deltakelse på etterutdanning i langt større 

grad enn menn. Kvinner legger også vekt på at etterutdanningen må tilpasses 
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familieforholdene i større grad enn menn. Sammen med kjønn var alder en viktig faktor for å 

vektlegge familieforholdene i forhold til etterutdanning. 

De til dels store forsl\j ellene i vår undersøkelse sammenlignet med en lignende undersøkelse 

fra Nord-Trøndelagsforskning (Haugen m.fl. 1996) tilsier også at vi kan trekke noen 

konklusjoner. Det er flere årsaker til at behovet for etterutdanning avspeiles ulikt i de to 

undersøkelsene. Noe av grunnen er ulike spørsmålsstillinger, andre ting skyldes ulikt 

sammensatt utvalg. Det er likevel grunn til å tro at mange av gårdbrukerne i undersøkelsen fra 

Nord-Trøndelag har oppfattet spørsmålet i retning av at det dreier seg om mer langvarige og 

tidkrevende utdanningstiltak. Dette blant annet fordi det står i en sammenheng der man spør 

om formell utdanning, og at et av spørsmålene er vinklet inn mot etterutdanning av et omfang 

på to månedsverk. Av dette, sammen med den erfaringen vi har trukket - at den største 

begrensende faktoren er tilgjengelig tid- kan vi trekke den konklusjonen at det for manges 

del er viktig å begrense omfanget av de enkelte kursene. En annen forskjell er at det i vår 

undersøkelse blir spurt direkte på tema, noe som kan tyde på at markedsføring av tiltakene 

også er en nødvendig forutsetning for at behovet kan omsettes i at flere faktisk tar 

etterutdanning. 
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Vedlegg 1 - Oversikt over videregående sl(oler 

Oversikt over Videregående skoler med studieretning for naturbruk, som tilbyr kurs innen 

jordbruk og skogbruk 

Østfold 

Tomb jordbruksskole, Råde 

Kalnes v.g. skole, Grålum 

Mysen v.g.skole, Mysen 

Vestfold 

Melsom v.g.skole, Melsomvik 

Gjennestad gartnerskole, Stokke 

Oslo 

Vinterlandbruksskolen, Oslo 

Sogn v.g. skole, Oslo 

Akershus 
Hvam v.g. skole, Årnes 

Kjelle v.g. skole, Bjørkelangen 

Stabekk v.g. skole, Stabekk 

Ås v.g. skole, Ås 

Oppland 

Valle v.g. skole, Lena 

Klones v.g. skole, Vågå 

Hedmark 

Sønsterud skogskole, Gjenesåsen 

Statens gartner- og blomsterdekoratørskole, Moelv 

Storsteigen landbruksskole, Alvdal 

Jønsberg landbruksskole, Stange 

Buskerud 

Lier v.g.s, Lierstranda 

Ål v.g. skole, Ål 

Buskerud v.g. skole, Åmot 

Saggrenda skog- og byggfagsenter, Kongsberg 
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Telemark 

Søve v.g. skole, Ulefoss 

Aust-Agder 

Holt v.g. skole, Tvedestrand 

Vest-Agder 

Lyngdal jordbruksskole, Lyngdal 

Søgne v.g. skole, Søgne 

Rogaland 
Tveit v.g. skole, Nedstrand 

Vinterlandbruksskolen på Jæren, Nærbø 

Vinterlandbruksskolen i Ryfylke, Årdal 

Øksnevad v.g. skole, Kleppe 

Hordaland 
Hjeltnes gartnerskule, Ulvik 

Stend jordbruksskule, Fana 

Voss jordbruksskule, Skulestadmo 

Sogn og Fjordane 
Sognjord- og hagebruksskule, Aurland 

Mo og Jølster v.g. skole, Førde 

Møre og Romsdal 
Gjermundsnes v.g. skole, Vikebukt 

Tingvoll v.g. skole, Tingvoll 

Sør-Trøndelag 

Øya v.g. skole, Kvål 

Skjetlein v.g.skole, Leinstrand 

Selbu v.g. skole, Selbu 

Meldal v.g. skole, Løkken Verk 

Nord-Trøndelag 
Staup v.g. skole, Levanger 

Val v.g. skole, Kolvereid 

Mære landbruksskole, Sparbu 
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Nordland 
Kleiva landbruksskole, Sortland 

Vefsn landbruksskole, Mosjøen 

Troms 
Rå v.g. skole, Borkenes 

Senja v.g. skole, Gibostad 

Finnmark 
Tana v.g. skole, Tana 
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Vedlegg 2 - Svar på åpent spørsmål 

En prosent av utvalget sva1ie bekreftende på spørsmålet: Har du behov for andre kunnskaper 

enn det som ble nevnt her? (Spørsmålene som ble nevnt framgikk av kapittel 6.) Svarene som 

ble gitt er listet opp under. 

• Sveisekurs 
• Jordbearbeidelse 

• Informasjon om tilskudd og støtte 
• Landbrukspolitikk, livsvilkår for næringa 

• Kurs i KSL, kvalitetssikring i landbruket 

• Sprøytemiddel 
• Helse og miljø 
• Dyrehelse, veterinære spørsmål 
• Produksjonsteknikk, husdyrhold 

• Språk 
• I forhold til nye produksjonsformer: bli koblet opp mot bedrifter som driver innen det 

• Utnyttelse av utmarksressurser 

• Mest mulig 
• Skogbruk 
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Vedlegg 3 - Spørresk:jema 
UNDERSØKELSE I LANDBRUKSNÆRINGEN 
13. - 22. NOVEMBER 2000 
SAMARBEIDSPARTNER: LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR 

SPØR ETTER NAVNGITT PERSON, EVENTUELT DEN SOM ER 
ANSVARLIG FOR DRIFTEN AV GÅRDEN 
God dag, mitt navn er(""""".), og jeg ringer fra OPINION AS. I samarbeid 
med Landbrukets Utredningskontor gjennomfører vi en undersøkelse i 
landbruksnæringen. Har du anledning til å svare på noen spørsmål? 
Intervjuet vil ta ca. 10-12 minutter. 

1. Hva er den mest sannsynlige utviklingen for omfanget av gårdsdrifta i den 
neste 5-års perioden? 

LES OPP 

1 : Fortsette som nå 
2: Øke produksjonen 
3: Redusere produksjonen 
4: Avvikle drifta 
5: Usikker 
6: Annet 

2. Har du jobb utenfor gården, og i såfall, hvor mange 
prosent utgjør stillingen? 

O=HAR IKKE JOBB UTENFOR GÅRDEN 
lOl=IKKE SIKKER 

3. Har du noen form for fmmell landbruksutdannelse? 

FLERE SV AR MULIG 

1: Ja, landbruksskole/naturbruk 
2: Ja, høgskoleutdanning innen landbruk 
3: Ja, annet 
4: Nei 

4. I det følgende kommer det noen spørsmål som dreier seg 
om etterutdanning. Med etterutdanning mener vi opplæring 
og kurs av kort eller lang varighet. Eksempler på etterutdanning 
kan være studie1ing, fjernundervisning, kurs gjennomført av 
rådgivningstjenesten eller mer omfattende studier som fører 
fram til eksamen. 

Har du deltatt på etterutdanning som er relevant for gårdsdriften 
de siste tre årene? 
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1: 
2: 

Ja 
Nei 

HVIS DELT ATT PÅ ETTERUTDANNING (SPM04 = 1 ) 

Etterutdanning i landbruket 

5. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med utbyttet av det siste 
etterutdanningstiltaket du deltok på? 

1: Svært fornøyd 
2: Ganske fornøyd 
3: Verken fornøyd eller misfornøyd 
4: Ganske misfornøyd 
5: Svært misfornøyd 
6: Ikke sikker 

6. Hvor viktig er følgende faktorer for at akkurat du skal delta på 
etterutdanning? 

a) Faglig oppdatering 

LES OPP ALT. 1-4 

1: Svært viktig 
2: Ganske viktig 
3: Mindre viktig 
4: Ikke viktig 
5: Ikke sikker 

b) Treffe andre gårdbrukere (det sosiale aspektet) 

c) Etterutdanninga er tilrettelagt min arbeidssituasjon 

d) Etterutdanninga er tilrettelagt min familiesituasjon 

e) Den økonomiske eller praktiske nytteverdien av tilbudet 

6B. Er det andre forhold utover de vi har nevnt som vil være viktige 
for deg for at du skal delta på etterutdanning? 

1: Ja (noter) -----
2: Nei 

7. På hvilke av følgende felt har du behov for mer kunnskap i forhold til de 
utfordringer du ser i den daglige drifta? 

LES OPP - FLERE SV AR MULIG 

1: Teknikk, mekanikk og maskiner 
2: Faglig oppdate1ing i forhold til egen produksjon 
3: Økonomi og regnskap 
4: Driftsplanlegging 
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5: Markedskunnskap 
6: Nye produksjonsformer eller småskala-produksjon 
7: Data 
8: Lov- og regelverk 
9: Organisasjon og ledelse 
10: Miljøkunnskap 
11: Andre (noter) ____ _ 
12: Ingen behov 

8. Er det noen forhold som begrenser din mulighet til å delta 
på etterutdanning? I tilfelle, hvilke? 

FLERE SV AR MULIG 

1: Har ikke tid eller overskudd til å delta 
2: Familieforpliktelser 
3: Jobb ved siden av gården 
4: Avløsermangel 
5: Mangel på tilbud om etterutdanning 
6: Mangler motivasjon 
7: Avstand til tilbudet 
8: Forhold som har med økonomi å gjøre 
9: Annet 
10: Ikke sikker 
11: Nei, ingen 

9. Foretrekker du at tilbud om etterutdanning foregår på 
dagtid eller kveldstid? 

1: Dagtid 
2: Kveldstid 
3: Kombinasjon dag/kveld 
4: Helg 
5: Kombinasjon hverdag/helg 
6: Annet 

10. En del tilbud om etterutdanning legges opp med gjennomføring 
av hele eller deler av utdanningen over Internett. Hvor interessant 
er denne typen etterutdanningstilbud for deg? 

LES OPP 

1: Svært interessant 
2: Ganske interessant 
3: Mindre interessant 
4: Ikke interessant 
5: Ikke sikker 

11. Hvor viktig er det for deg at etterutdanning gir formell kompetanse? 

Side 67 

LU-rapport nr. 2 - 2001 



Side 68 

LES OPP 

1: Svært viktig 
2: Ganske viktig 
3: Mindre viktig 
4: Ikke viktig 
5: Ikke sikker 

BAKGRUNNSSPØRSMÅL 

201. Da har jeg bare noen spørsmål til slutt. 

Hvilket år er du født? 

202. Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? 

1: Ingen 
2: 1-3 år 
3: 4-6 år 
4: Mer enn 6 år 

205. Hvilke produksjonstyper har du? 

FLERE SV AR MULIG 

1: Melk 
2: Kjøtt (bortsett fra fjørfekjøtt) 
3: Egg, fjørfekjøtt 
4: Grønnsaker, frukt, bær, potet 
5: Kom 

206. Hva er husstandens samlede årsinntekt (brutto)? 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

207. Omtrent hvor stor del av husstandens inntekt kommer fra 
gårdsdrift? 

1: Mindre enn 25 % 
2: 25-49 % 
3: 50-74 % 
4: 75-100 % 
5: Ikke sikker, uoppgitt 

208 . Kjønn? 

1: Mann 
2: Kvinne 

209. Det var alle spørsmålene jeg hadde. Tusen takk for hjelpen, 
og ha en f 01isatt god dag. 
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