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Side I 

1 Innledning 

I forbindelse med Jordbruksforhandlingene i '1997 ble det nedsatt et bredt sammensatt utvalg 

for å se nærmere på likestilling og rekruttering i landbruket' . Utvalgets rapport ble lagt fram 

til Jordbruksforhandlingene i 1998, og mange av de konkrete forslagene til tiltak finner vi 

igjen i resultatet av årets Jordbruksforhandlinger. I dette kortnotatet blir Utvalgets forslag til 

tiltak og strategier for bedre rekruttering og likestilling i landbruket sett i forhold til 

resultatene av årets Jordbruksforhandlinger. 

Selv om mange av de konkrete forslagene er kommet med, har en i årets 

Jordbruksforhandlinger valgt å skyve Utvalgets forslag til mål og indikatorer på likestilling og 

rekruttering fram til neste års bebudede stortingsmelding om landbrukspolitikken. Dette gir 

rom for blant annet å se nærmere på grunnlaget for rekrutterings- og likestillingspolitikken i 

landbruket. Aktuelt i denne forbindelse er å se på sammenhengen mellom foreslåtte mål og 

foreslåtte virkemidler. Først kort om begrunnelsen for hvorfor likestilling og rekruttering er et 

aktuelt tema. 

1.1 Begrunnelse for fokus på likestilling og rekruttering 

En beskrivelse av nåsituasjonen viser at :fa eiendommer er eid av kvinner og :fa eiendommer 

overdras til kvinner. Kun 17 prosent av norske gårdsbruk som ble overdratt på odel i perioden 

1983-92 fikk kvinnelige eiere (Utvalg for likestilling og rekruttering i landbruket 

1997-98:19-20). Gjennomsnittsalderen for nye brukere er i dag 35 år. Kvinnene er i 

gjennomsnitt hele 10-12 år eldre når de overtar enn menn. Denne påfallende aldersforskjellen 

· blir i Utvalgets arbeid forklart med at kvinner i parforhold gjennomgående er yngre enn sine 

menn, og derfor forventes det at flere kvinner enn menn blir sittende igjen alene i relativt ung 

alder. Mange av argumentene for likestilling kan med hell overføres på behovet for 

rekruttering til næringa - både ut fra et rettferdighets- og et ressursperspektiv. Ungdom er en 

ressurs som framtidig arbeidskraft, som en kritisk røst overfor det etablerte gjennom oppdatert 

fagkunnskap, utradisjonell tenkning og pågangsmot. Dessuten er det viktig at ungdommen 

slipper til på den offentlige arena, slik at medansvar blir en del av deres hverdag. 

I likestillingsmeldingen (St.meld.nr 70 (1991-92)) er det både snakk om likestilling; kvinners 

likerett med menn på menns tradisjonelle områder, og likeverd; oppvurdering av det som 

tradisjonelt forbindes med kvinneverdier. "Kvinner og menn skal ha de samme rettigheter, 

plikter og muligheter på alle samfunnsområder. Formell likestilling er ikke nok. 

Tilrettelegging av kjønnenes faktiske muligheter til å realisere et godt liv for seg og sine til 

bestefor samfunnet er også nødvendig" (St.meld.nr 70 (1991-92) Likestillingspolitikken for 

1 For enkelhet skyld vil Utvalg for likestilling og rekruttering i landbruket 1997-98 i fortsettelsen også gå under 
benevnelsen Utvalget. 

Likestilling for hvem og rekruttering til hva? Kortnotat 06-98. Landbrukets Utredningskontor 





Side 2 

1990-årene, sitert etter Utvalg for likestilling og rekruttering i landbruket 1998). Som 

Utvalget argumenterer kan det legges til grunn både et rettferdighetsperspektiv; kvinner og 

menn skal ha samme faktiske muligheter som menn, og et ressursperspektiv; kvinner kan 

tilføre landbruket spesielle verdier og kvaliteter dersom de får sette sitt preg på næringa. 

"En skjev alders- og kjønnssammensetting i landbruket tilsier også at næringa ikke får 

nyttiggjort seg av kvinners og ungdoms personlige ressurser i stor nok grad (i form av at de 

har andre verdier og et annet erfaringsgrunnlag sammenlignet med hhv. menn og de eldre 

generasjoner)" (Utvalg for likestilling og rekruttering i landbruket 1998:7). 

Det er dermed spriket mellom målsetningen om lik fordeling av ressurser og rettigheter 

mellom kvinner og menn og den faktiske situasjonen i landbruket, som danner grunnlaget for 

å rette oppmerksomheten mot likestillings- og rekrutteringssituasjonen i landbruket. 
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2 Mål for likestilling og rekruttering 

Mål kan defineres som hva en ønsker å oppnå. Målene skal dermed være retningsgivende for 

innsatsen på området. I vår sammenheng er det snakk om økt likestilling og bedre rekruttering 

til landbruksnæringa. Det er derfor grunn til å dvele litt ved nettopp målenes egnethet til å 

styre etter. 

2.1 Foreslåtte mål for likestilling og rekruttering i landbruket 

Utvalget har satt opp følgende mål for likestilling i landbruket: 

"Kvinner og menn skal ha reel.frihet og like reelle muligheter til å gå inn i landbruket, dvs 

det skal ikke ligge hindringer som kan forklares ut fra kjønn i veien for valg. 

Kvinner og menn skal ha en jevn fordeling av inntekt og eierskap av landbrukets kapital 

(formell og faktisk eiendomsrett)" (Utvalg for likestilling og rekruttering i landbruket 

1997-98:131). 

Til å nå disse målene har Utvalget utviklet et sett resultatindikatorer. Innen år 2005 skal (tall i 

parentes viser situasjonen slik den er i dag): 

• 30 prosent av landbrukseiendommene overdras til kvinner (17 % i perioden 1983-92) 

• 35 prosent av søkerne på produksjonstillegg være kvinner (11 %) 

• 35 prosent av medlemmene og tillitsvalgte i råd og organisasjoner være kvinner 

• 30 prosent av alle årsverk innen landbruket utføres av kvinner (23 %) 

(Utvalg for likestilling og rekruttering i landbruket 1997-98:132). 

I og med at Utvalget har valgt å tallfeste sine indikatorer, så er de vel mer å forstå som 

operasjonalisering av mål - og dermed suksesskriterier for om en er på rett vei - enn rene 

indikatorer. 

Utvalget satte opp følgende målsetning for rekrutteringsarbeidet i landbruket: 

"At forholdene ligger til rette slik at det er god tilgang på dyktige næringsutøvere som ønsker 

å drive et aktivt landbruk" (Utvalg for likestilling og rekruttering i landbruket 1997-98: 133). 
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Også for rekrutteringsproblematikken har Utvalget utviklet et sett resultatindikatorer for å 

følge utviklingen på spesielle områder, uten å tallfeste de konkrete målene: 

• Gjennomsnittsalder på bruker, fordelt på kjønn 

• Gjennomsnittsalder ved overtakelse av gård, fordelt på kjønn 

• Søknad, opptak, gjennomføring av antall studieplasser på landbruksfaglig videregående 
utdanning 

• Søknad, opptak og ledige studieplasser i landbruksfaglig høgskole- og 

universitetsutdanning 

• Omsetning av landbrukseiendommer uten odel og antall bud pr. eiendom, valg av 
driftsform og utdanning til kjøper 

• Forskning og undersøkelser av ungdommer sin holdning til å benytte seg av sin odelsrett 

• Data på hvorvidt odelsberettigede faktisk gjør seg bruk av retten sin 

• Endringer i driftsform ved overtakelse (legges inn i produksjonsregisteret) 

• Prisforskjeller på gård overtatt på odel og ved ordinært kjøp uten odel 

• Statusrapport fi·a fylkene 

(Utvalg for likestilling og rekruttering i landbruket 1997-98:133). 

2.2 Målene og dynamikken i næringa 

Det skjer en kontinuerlig strukturendring i landbruket ved at det stadig blir færre gårdsbruk og 

bønder2• Dette setter også spørsmål knyttet til rekruttering inn i et spesielt perspektiv. For hva 

er egentlig "god rekruttering" til ei næring hvor det stadig blir færre? Er det antall eller andre 

kjennetegn ved de som faktisk velger å gå inn i næringa en skal velge å fokusere på3? 

En følge av at det blir færre gårdbrukere er at også bruksstrukturen smått om sent endres. I 

oppmerksomheten som rettes mot rekrutterings- og likestillingssituasjonen i landbruket, bør 

det derfor også tas høyde for disse tunge trendene. En naturlig konsekvens av disse trendene 

ville være å fokusere på kjennetegn ved de nye som går inn i næringa, og hvordan de 

ressurssene landbruket i dag råder over fordeles mellom nye grupper eiere. Dette bør gjøres 

framfor å trekke inn situasjonen for landbruket i sin helhet når det er snakk om likestilling og 

rekrutteringssituasjonen i landbruket. Vi skal kort komme inn på hvorfor. 

I og med at driften på en del gårdsbruk blir avviklet når nåværende bruker slutter, er det 

naturlig å se for seg at en del gårdbrukere drøyer avviklingen. Næringa vil dermed få en del 

gårder som skiller seg betydelig fra de gårdene som det er naturlig at det blir rekruttert nye 

utøvere til, noe som underbygges av at det er på de minste gårdene vi finner de eldste 

brukerne (St prp nr 67 (1997-98:35)). I et slikt perspektiv er det derfor uheldig å operere med 

2 Pr. 31.12.97 var det 51 500 husdyrbrukere som søkte om produksjonstillegg. Det er 18 prosent færre enn for 
10 år siden (Statistisk Sentralbyrå 1998). 
3 Hva som er god rekruttering var også et sentralt tema på en samling for ungdom på Mysen i november 1997 
(Utvalg for likestilling og rekruttering i landbruket 1997-98, vedlegg 1:18). 
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"gjennomsnittsgårdbruker" når det er snakk om rekrutterings- og likestillingssituasjonen i 

landbruket. For målsetninger som legger til grunn utviklingen i næringa i sin helhet, kan fort 

vise seg å bli svært problematiske å oppfylle. Eksempel på et slikt suksesskriterium er at 35 

prosent av søkerne av produksjonstillegg i år 2005 skal være kvinner. Hovedinnvendingen 

mot denne typen indikatorer går på at de ikke fanger "ubalansen" mellom bruk som i dag er i 

drift og de bruk det er naturlig at det rekrutteres nye gårdbrukere til. Derfor ligger det også en 

fare i at en med denne typen suksesskriterier faktisk er med på å tilsløre en til alt overmål 

positiv utvikling, fordi denne "ubalansen" forstyrrer det reelle bildet. 

Hadde derimot suksesskriteriet vært at 35 prosent av nye søkere om produksjonstillegg i år 

2005 skal være kvinner, ville det på en helt annen måte holdt oppmerksomheten mot det en 

faktisk er interessert i - nemlig i hvilken grad en er på rett vei mht. likestilling i landbruket. 

Derfor bør det heller fokuseres på kjennetegn ved de som faktisk går inn i næringa. Kjønn, 

alder, utdanning og praksis hos de som går inn i næringa er da alle interessante opplysninger. 

En forutsetning for at et slikt fokus skal bli et nyttig bidrag til å vurdere 

rekrutteringssituasjonen i landbruket, er at en lykkes med å operasjonalisere og konkretisere 

målet for hva som menes med god rekruttering. Eksempel på. et slikt mål vil være "innen år 

2005 skal 90 prosent av alle som tar over gård ha landbruksutdanning (minimum agronom)". 

En slik oppmerksomhet mot nye bønder bør, som Utvalget foreslår, kombineres med at en 

arbeider videre med å se nærmere på hvilke yrkesstrategier nye bønder velger. I praksis vil det 

kreve en systematisk oppfølging av "nye bønder" med vekt på endringer i 

produksjonsomfang, produksjonsform, arbeidsinnsats, investering m.m. 
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3 Utvalgets forslag 

Utvalg for rekruttering og likestilling 1997-98 kom fram til sju strategier for å fremme 

likestilling og rekruttering i landbruket. I dette kapitlet rettes oppmerksomheten først mot de 

konkrete forslagene som ligger under de enkelte strategiene, og i hvilken grad de er kommet 

med i årets jordbruksforhandlinger. Denne gjennomgangen bør ikke leses som en evaluering 

av Utvalgets arbeid i form av i hvilken grad Utvalget har lykkes med å få gjennomslag for 

sine forslag i årets jordbruksforhandlingene. For som Utvalget selv skriver har de "i liten grad 

lagt vekt på å angi tidsfrister for når forslagene bør gjennomføres og [de] er klar over at 

enkelte tiltak eventuelt bør innfases over flere år "(Utvalg for likestilling og rekruttering i 

landbruket 1997-98: 135). I neste del ser vi på forslagene samlet, og det stilles spørsmål ved 

innretningen av tiltakene. 

3.1 Utvalgets strategier og årets jordbruksforhandlinger 

3.1.1 Økonomiske tiltak 

Utvalget for likestilling og rekruttering i landbruket 1997-98 begrunner behovet for 

økonomiske tiltak med at oppstart i landbruk kan være kostnadskrevende, og at de nyetablerte 

brukerne ofte har en utdanning som er rettet mot andre næringer med bedre inntektspotensiale. 

De konkrete forslagene til Utvalget deles i stor grad av avtalepartene i 

Jordbruksforhandlingene. 

• Økt vekt på etablerertilskudd ved generasjonsskifte 

• Ekstra produksjonstillegg for unge bønder 

• Økt vekt på samarbeidstiltak 

Med økt vekt på etablerertilskudd ved generasjonsskifte menes her å heve satsene til 40 

prosent for menn og 60 prosent for kvinner innenfor taket for investeringskostnader på inntil 

300 000 kroner. Innenfor denne ordningen er det et uttalt mål at kvinner skal prioriteres. 

Utvalget fikk også gjennomslag for å fjerne tidsbegrensningen som hindrer 

tilskuddsmottakere i å få ordinært investeringslån til bruksutbygging innenfor en 5-års periode 

fra mottatt etableringstilskudd. 

I prinsippet er forhandlingspartene enige om at det bør gis et ekstra produksjonstilskudd til 

unge bønder, men de er uenige i hvor stort tilskuddet skal være. Utvalget foreslo at 

nyetablerte bønder under 35 år kan få inntil 15 000 kroner i ekstra tilskudd hvis de er kvinner 

og 10 000 kroner ekstra hvis de er menn. Staten foreslo og fikk gjennomslag for at satsene 

skulle settes til 3 000 kroner og 4 000 kroner for henholdsvis menn og kvinner. 
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Utvalget for likestilling og rekruttering i landbruket ser både økonomiske og sosiale gevinster 

ved etablering av samdrifter. Økonomisk ved at en får bedre ressursutnyttelse, sosialt ved at 

· det kan bidra til mer kontakt mellom bønder. Utvalget foreslår derfor at en skal legge økt vekt 

på samarbeidstiltak. Resultatet av Jordbruksforhandlingene viser at samdrift tas ut av det 

ordinære tilskudd til avløsning ved ferie og tilskudd, og samdrifter kan motta inntil 1,5 ganger 

ordinært avløsertilskudd. 

3.1.2 Tidligere generasjonsskifte 

Utvalget viser til at gjennomsnittsalderen ved overtagelse er 33 år for menn og 45 år for 

kvinner, og påpeker at generasjonsskiftet skjer så sent i folks liv at potensielle gårdbrukere har 

fått andre og sterke bindinger utenfor gården. Bindinger som utdanning, jobb og familie kan 

virke som et hinder for at de kommer til å gå inn i landbruksnæringa. Tiltakene Utvalget 

foreslår er ment både åvirke stimulerende for folk som vil inn i næringa, og å påvirke eldre 

brukere til å se det som mulig å slippe til yngre krefter. Utvalget kommer opp med tre 

konkrete forslag: 

• Vektlegging innenfor BU-midlene 

• Avkorting av produksjonstillegg ved 67 år 

• Førtidspensjon 

Utvalget har foreslått at en bør la de eldre søkerne få tildeling av bedriftsrettede tiltak innenfor 

BU-ordningen for å slippe til yngre krefter på gårdene. Dette er i tråd med ett av forslagene i 

en evaluering av BU-ordningen (Sørbrøden 1998). I tillegg foreslår Utvalget at ungdom bør 

prioriteres ved lokalsamfunnstiltak. Det vises til dette når det i årets Jordbruksavtale åpnes for 

at en "i samfinansiering med blant annet kommunale midler, fylkeskommunale midler eller 

midler fra SND eller lignende, kan vektlegge lokalsamfunnstiltak/or eller med ungdom. Inntil 

JO% av fylkeskvotene bør kunne benyttes til slike tiltak" (St prp nr 67 (1997-98:64)). 

Avkortning av produksjonstillegg ved 67 år er i hovedsak begrunnet ut fra ønsket om å gi rom 

til yngre krefter. Resultatet av årets jordbruksforhandlinger ble imidlertid langt mer moderate 

og en endte opp med å foreta kutt i produksjonstilskuddet med inntil 20 000 kroner for 

utøvere som er 70 år og eldre. 

Frivillig og fleksibel pensjonsordning fra fylte 62 år ble resultatet av årets 

jordbruksforhandlinger. Utvalget mener at ''førtidspensjonering er spesielt relevant utfra et 

rekrutteringsperspektiv (Utvalg for likestilling og rekruttering i landbruket 1997-98: 142), men 

Utvalget selv foreslår ikke noen aldersgrense. 
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3.1.3 Velferd 

Å bedre muligheten til mer fritid, i form av ferie og muligheter til videreutvikling, ser 

Utvalget som helt sentralt i rekrutteringsarbeidet. Utvalget påpeker blant annet at særlig 

husdyrbrukerne er bundet, og at bondeyrket i dag framstår som ensomt; en kombinasjon som 

drar i retning av økt behov for fritid. Stikkordet for en bedring av denne situasjonen er 

avløsning; både til fritid og ikke minst i forbindelse med sjukdom. Dette avspeiles også i 

Utvalgets forslag for å bedre situasjonen: 

• Øke maksimalsatsen for avløsning ved ferie og fritid for småbarnsforeldre 

• Øke dagpengesatsen for avløsning ved sjukdom m.v. 

• Styrke tilgangen på avløsere og øke tilgang på vikar for bonden 

• Prioritering av kvinnelige praksisverter for praktikant 

Jordbrukets forhandlingsutvalg la i sitt krav fram et forslag som var identisk med Utvalget 

sitt, når det gjaldt å øke maksimalsatsen for avløsning ved ferie og fritid for småbarnsforeldre. 

Det innebar at maksimalsatsen for refusjon av avløserutgifter for unge bønder med barn i 

alderen 0-6 år skulle få I 0 000 kroner mer enn til en hver tid gjeldene maksimalsats. 

Resultatet av forhandlingene ble at en økte satsene og hevet maksimalbeløpet pr. bruk for 

hvor mye en kan søke i refusjon fra 40 000 til 48 000 kroner. Forslaget om et ekstra tilskudd 

til småbarnsforeldre nådde ikke opp i denne omgang. 

Å øke dagpengesatsen for avløsning ved sjukdom m.v. er begrunnet med behovet for å dekke 

de reelle kostnadene ved avløsning. A vkortningsreglene i forhold til utbetalt sjuke- eller 

fødselspenger ble endret slik at det ikke foretas avkortning før summen av refusjon og 

utbetalte sjuke- eller fødselspenger minst tilsvarer maksimal dagsats i ordningen. 

Utover det konkrete forslaget til Utvalget ble flere beslektede forslag tatt opp i 

Jordbruksforhandlingene i 1998. Statens forslag om at det burde innføres et krav til 

næringsinntekt for å bli be~ettiget refusjon ved sjukdom ble avtalefestet. Denne ordningen vil 

først bli satt ut i livet i år 2001. Jordbrukets forhandlingsutvalg var forøvrig i mot kravet til 

næringsinntekt. Det ble videre enighet om at en forlenger berettiget refusjonsperiode når 

bruker dør fra 6 til 8 uker. Mens Jordbrukets forhandlingsutvalg gikk inn for at dagens 

søknads- og utbetalingsrutiner burde videreføres, fikk Staten igjennom et forslag om at det i 

framtida kun blir mulig å søke to ganger pr. år. På den andre siden fikk Jordbrukets 

forhandlingsutvalg igjennom at plantedyrkerne burde komme inn under ordningen med 

tilskudd til refusjon av avløserutgifter ved sjukdom, ved at plantedyrkerne og 

honningsprodusentene blir gitt adgang til ordningen i perioden 15.4 til 1.10. Videre ble det 

tatt inn i avtalen at foreldre med barn under 12 år eller funksjonshemma barn, kan få inntil 20 

dager (40 dager for enslige foreldre) til å følge dem til behandling. Dessuten understrekes 

behovet for at kvinner og menn deler næringsinntekten etter arbeidsinnsats på bruket. Større 

bevissthet rundt dette, blir sett som nødvendig for at kvinnene skal kunne tjene seg opp 
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. Utvalgets tredje konkrete forslag- å styrke tilgangen på avløsere og øke tilgang på vikar for 

bonden - kan ses som en videreføring av de forrige forslagene. Konkret ser Utvalget for seg at 

det blir enklere også for eldre gårdbrukere som har overdratt gården til neste generasjon åta 

på seg avløseroppgaver. I Jordbruksforhandlingene blir ikke dette konkrete forslaget fulgt 

opp. Derimot stimuleres det fra avtalepartenes side til å opprettholde avløserlag og den 

kommunale landbruksvikarordningen i avtalen. 

Behovet for kvinnelige rollemodeller er den direkte foranledningen til at Utvalget foreslår at 

en prioriterer kvinnelige verter for praktikanter. Dette er ett av forslagene som verken er tatt 

med i Jordbrukets krav eller i Statens tilbud til Jordbruksforhandlingene i 1998, og det er 

dermed heller ikke kommet med i årets forhandlinger. 

3.1.4 Utdanning/kunnskap og kompetanseheving 

Utvalget er tydelige på behovet for et godt kompetansenivå i landbruket, og de skriver blant 

annet dette: "For å utvikle landbruket, er.vi avhengig aV'å ha yrkesutøvere med et høytfaglig 

kunnskaps- og kompetansenivå. Utdanning og opplæring er nøkkelen til et økonomisk, 

miljømessig og sosialt sett bærekraftig norsk landbruk" (Utvalg for rekruttering og 

likestilling i landbruket 1997-98: 149). De fortsetter med å slå fast at i et internasjonalt 

perspektiv har landbruksbefolkningen her til lands et høyt kompetansenivå. Det blir imidlertid 

stilt spørsmål ved om kompetansen i tilstrekkelig grad er tilpasset næringas behov. 

Spørsmålet stilles med bakgrunn i blant annet at det er en synkende interesse for 

landbruksfaglig utdanning. 

Utvalget kommer med en rekke forslag. I Jordbruksforhandlingene i 1998 ble disse forslagene 

i liten grad gjort til gjenstand for direkte behandling. Jordbrukets forhandlingsutvalg gjorde i 

sitt krav til forhandlingene rede for at de støttet forslagene angående kompetanseheving, men 

presiserer også at en del av forslagene trenger nærmere utredning. I sluttprotokollen fra 

Jordbruksforhandlingene viser partene til at Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding 

angående lov om etter og videreutdanning i vårsesjonen, og at partene derfor vil komme 

tilbake til tiltak for kompetanseheving ved forhandlingene i 1999. I og med at Utvalgets 

konkrete forslag ikke ble berørt av årets (1998) Jordbruksforhandlinger, nøyer vi oss med å 

helt kort gå inn på de foreslåtte tiltakene (Utvalg for rekruttering og likestilling i landbruket 

1997-98: 149-158). 
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• Landbrukets rekrutteringsprogram 

• Styrke yrkes- og utdanningsveiledningen i grunnskolen 

· • Evaluering av studieretning for naturbruk 

• Intensive praksiskurs 

• Komprimerte voksenopplæringskurs i landbruksfag 

• Korte påbyggingskurs på faglige tema 

• Styrke praktikantordningen 

• Etablererkurs for kvinner i landbruket 

Landbrukets rekrutteringsprogram er foreslått etablert som et bredt anlagt kompetansehevende 

og rekrutteringsfremmende program med en varighet på 3-5 år, med organisasjonene som 

eiere. Behovet for å styrke yrkes- og utdanningsveiledningen i grunnskolen begrunnes utfra 

ønsket om å informere dagens unge om hvilke muligheter landbruket har å by på. Utvalget 

begrunner det med at de fleste unge i praksis må velge yrke når de er 15-16 år, noe som vel 

egentlig er å overvurdere dramatikken i utdanningsvalg på det stadiet. Utvalget foreslår også 

at en støtter opp om den igangsatte evalueringen av studieretning for naturbruk, med særlig 

vekt på reform '94. Behovet for intensive praksiskurs spesielt rettet mot jenter bygger blant 

annet på funn av at jenter i langt mindre grad enn gutter ofte har utført slikt arbeid i 

oppveksten (Eldby 1996). Nå er det forøvrig satt i gang prosjekter for å bedre jenters og 

kvinners praktiske ferdigheter når det gjelder blant annet traktorkjøring - et opplegg en 

allerede har mottatt positive tilbakemeldinger på (Hilde 1998). Komprimerte 

voksenopplæringskurs i landbruksfag er ment som et tilbud for de voksne som ønsker å gå inn 

i landbruket. Behovet ser Utvalget i at mange potensielle gårdbrukere, blant annet på grunn av 

sen overdragelse, har valgtåta en annen fagutdanning for å kvalifisere seg for det yrkesaktive 

livet før de går aktivt inn i landbruket. Forslaget om kortere påbyggingskurs på faglige tema 

er i realiteten et utredningsprosjekt. Prosjektet skal kartlegge eksisterende tilbud av kortere 

faglige kurs, og i neste omgang komme opp med forslag til nye supplerende kurs. Forslaget er 

begrunnet med at også landbruksbefolkningen lever i en omskiftelig verden preget av ny viten 

som bør formidles, og at det er store variasjoner i hvor utbredt kurstilbudet er i ulike deler av 

landet. Styrkingen av praktikantordningen er begrunnet ut fra at en har observert at det ser ut 

til å være mindre interesse fra unge til å være praktikant i landbruket. Etablererkurs for 

kvinner i tradisjonelt landbruk er av Utvalget foreslått som "kopi" av kursene som blir holdt 

for etablerere innenfor nye næringer. Det betyr at en forsøker å plassere gården i sentrum for 

oppmerksomheten, og dermed se både på gården som bedrift og se rammebetingelsene for 

landbruket i sammenheng. I tillegg har det under Utvalgets arbeid kommet opp forslag som de 

ikke har utredet nærmere - og som vi derfor heller ikke forfølger her. 

Likestilling for hvem og rekruttering til hva? Kortnotat 06-98. Landbrukets Utredningskontor 





Side 11 

3.1.5 Innflytelse 

Ønsket om å øke kvinneandelen i landbrukets organisasjoner og i landbruksforvaltningen 

ligger til grunn for å arbeide med å sikre kvinner større innflytelse. To konkrete tiltak foreslås: 

• Sjekkliste for konsekvensvurdering mht. likestilling og rekruttering 

• Tiltak for å øke antall kvinner i ledende posisjoner innenfor landbruket 

I tillegg presiserer Utvalget at det er svært viktig å huske på ungdomsarbeidet som bidrag til å 

sikre rekruttering til landbruket. Dette gir seg da også utslag i at det i Jordbruksavtalen 1998 

også er presisert at inntil 10 prosent av de fylkesvise BU-midlene skal nyttes til 

lokalsamfunnstiltak for eller med ungdom. 

Sjekklisten som er foreslått er ment som et redskap for å hindre forskjellsbehandling og for å 

overvåke situasjonen på rekrutterings- og likestillingssiden. Tiltak for å øke antall kvinner i 

ledende posisjoner i landbruket er et arbeid Utvalget mener er viktig, og de anbefaler at en 

viderefører tiltak som allerede er satt i gang. Disse to konkrete forslagene ble støttet av 

Jordbrukets forhandlingsutvalg, men forslagene kom ikke med i sluttprotokollen for årets 

forhandlinger. 

3.1.6 Holdningsskapende arbeid og informasjon 

Utvalget understreker klart alle parter sitt ansvar for å profilere landbruket overfor framtidige 

yrkesutøvere. De vektlegger også kompleksiteten i rekruttering- og likestillingsarbeidet og 

behovet for å samarbeide på tvers av tradisjonelle skiller. Konkret foreslår Utvalget tre forslag 

til tiltak(spakker): 

• Holdningsskapende arbeid 

• Informasjon og profilering av landbruket og bondeyrket 

• IT-strategi for bønder 

Under holdningsskapende arbeid har Utvalget valgt å dele mellom tre typer tiltak; de som bør 

iverksettes på tvers av organisasjonene og landbruksforvaltningen, de tiltak og prosjekter 

næringa og organisasjonene selv må stå for og de tiltak som er naturlig å legge til 

landbruksforvaltningen alene. Jordbrukets forhandlingsutvalg støttet de foreslåtte tiltak, uten 

at de har kommet med i årets Jordbruksavtale. 

Informasjon og profilering av landbruket og bondeyrket er tiltak Utvalget mener spenner vidt, 

og de peker på behovet for større bevissthet om hvordan landbruket profilerer seg. 

Utvalget anbefaler at det arbeides fram en egen IT-strategi for bønder, og de anser det som 

viktig at denne (også) rettes mot ungdom. Utvalget ser det som svært viktig at landbruket, 

med sin desentraliserte struktur, kommer i front når det gjelder åta IT-verktøyet i bruk. 
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3.1. 7 Kunnskaps- og utredningsbehov 

Den siste av Utvalgets foreslåtte strategier er rettet mot hva en gjeme skulle ha visst mer om. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg gjorde i sitt krav rede for at de støttet de konkrete forslagene . 

. Resultatet av forhandlingene er at det blir presisert at en drøfting av kunnskaps- og 

utredningsbehov naturlig hører hjemme i stortingsmeldingen som kommer i 1999. Utvalget 

foreslår fem områder en bør se nærmere på: 

• Ny forskning på rekruttering og likestilling 

• 
• 
• 
• 

Utredning av hvordan juridiske virkemidler slår ut mht. likestilling og rekruttering 

Skattemessige forhold mht. likestilling og rekruttering 

Utvikle gode rapporteringssystem på relevant statistikk 

Vurdere forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder fysiske hindringer i 
yrkesutøvelsen 

Bedre kunnskap om rekrutteringssituasjonen i landbruket ligger til grunn for Utvalgets ønske 

om ny forskning på rekruttering, mens likestillingsforskningen foreslås videreført i allerede 

eksisterende programmer. 

Forslaget om mer utredning av hvordan juridiske virkemidler slår ut mht. likestilling og 

rekruttering bør ses i sammenheng med det forrige punktet. Det vil i følge Utvalget være 

naturlig å se nærmere på konsesjonsloven, odelsloven og spørsmål i forbindelse med bo- og 

drivplikten i et slikt prosjekt. Skattemessige forhold mht. likestilling og rekruttering er også et 

område Utvalget mener er aktuelt for en gjennomgang uten at de henviser til konkrete 

innfallsvinkler. 

Utvalget ser det som en viktig oppgave å utvikle gode rapporteringssystem for relevant 

statistikk, for å få bedre oversikt over likestillings- og rekrutteringssituasjonen. Dette gjelder 

også kjønnsdelt statistikk på områder der det allerede samles inn opplysninger. Denne 

statistikken er dermed nært knyttet til resultatindikatorene utvalget har foreslått, og som også 

er presentert i kapittel to i dette notatet. 

Fysiske hindringer i yrkesutøvelsen - og om det slår ut forskjellig for kvinner og menn, blir i 

oppsummeringskapitlet til Utvalget nevnt som et mulig terna for nærmere utredning. Dette 

uten at det tidligere er beskrevet nærmere hva en tenker på i den forbindelse. 
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3.2 Innretning av Utvalgets forslag 

Tabell 1. Oversikt over Utvalgets forslag, sett i lys av i hvilken grad de representerer noe 
nytt og i hvilken grad de ble tatt tilfølge i Jordbruksforhandlingene i 1998. 

Generelle Spesifikke Tatt til følge 
Utvalgets forslag Nytt Videreføring Nytt Videreføring 
Strategi 1: Økonomiske tiltak 
1. Økt vekt på etablerertilskudd ved X X 
generasionsskifte 
2. Ekstra oroduksionsstilskudd for unge bønder X X 
3. Økt vekt på samarbeidstiltak X X 
Strate!!i 2: Tidli!!ere e:enerasionsskifte 
1. Vektlegging innenfor BU-midlene X X 
2. Avkortning av produksionstille!!!! ved 67 år X X (modere11) 
3. Førtidspensjon X X 
Strate!!i 3: Velferd 
1. Øke maksimalsatsen for avløsning ved ferie og X X 
fritid for småbarnsforeldre (ikke bare små-

barnsforeldre) 
2. Øke dagpengesatsen for avløsning ved sykdom X X 
m.v. 
3. Styrke tilgang på avløsere og øke tilgangen på X X 
vikarer for bonden 
4. Prioritering av kvinnelige praksisverter for X 

I Praktikant 
Strategi 4: Utdanning/kunnskap og Fram i tid 
kompetanseheving 
1. Landbrukets rekrutteringsprogram X 
2. Styrke yrkes- og utdanningsveiledningen i X 
grunnskolen 
3. Evaluering av studieretning for naturbruk X 
4. Intensive praksiskurs X 
5. Komprimerte voksenopplæringskurs i X 
landbruksfag 
6 Korte oåbv!!gingskurs På faglige tema X 
7. Styrke praktikantordningen X 
8. Etablererkurs for kvinner i tradisionelt landbruk X 
Strategi 5: Innflytelse 
1. Støtte til ungdomsorganisasjonene og X X 
organisasioner som arbeider med likestilling 
2. Sjekkliste for konsekvensvurdering mht. X 
likestilling og rekruttering 
3. Tiltak for å øke antall kvinner i ledende X 
posisioner innenfor landbruket 
Strategi 6: Holdningsskapende arbeid og 
informasion 
I. Holdningsskapende arbeid generelt X 
2. Informasjon og profilering av landbruket og X 
bondeyrket. 
3. IT-strategi for bønder X 
Strategi 7: Kunnskaps- og utredningsbehov Drøftes i 

stortingsmelding 
1. Ny forskning på rekruttering og videreføring av X 
forskning på likestilling 
2. Utredning av hvordan juridiske virkemidler slår X 
ut mht. likestilling og rekruttering 
3. Skattenes betydning for tidlig generasionsskifte X 
4. Utvikle gode rapporteringssystem på relevant X 
statistikk 
5. Vurdere forskjeller mellom kvinner og menn X 
når det gjelder fysiske hindringer i yrkesutøvelse 
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I alt har Utvalg for likestilling og rekruttering i landbruket kommet med 29 konkrete forslag 

for å bedre likestillings- og rekrutteringssituasjonen i næringa. I tabell 1 på forrige side er 

Utvalgets forslag satt opp samlet. I tabellen er det gjort et skille mellom generelle og 

spesifikke forslag, dvs. forslag som henholdsvis retter seg mot alle næringens utøvere og 

enkeltgrupperinger i næringa. I tillegg er det gjort et skille mellom "nye" forslag" og 

videreføring av tiltak, dvs. foreslåtte forbedringer av eksisterende ordninger. Tabellen danner 

utgangspunkt for en drøfting av hvor mye nytt det er i Utvalgets forslag, hvor formålstjenlige 

forslagene er, og mulige konsekvenser av Utvalgets forslag. 

Av tabellen går det fram at 17 av de 29 foreslåtte tiltakene er plassert under nye tiltak, mens 

12 kan ses som utbedringer av eksisterende ordninger. Av de 17 nye forslagene er det fem 

som ble tatt til følge i årets Jordbruksforhandlinger; ekstra produksjonstillegg til unge bønder, 

førtidspensjon, avkortning av produksjonsstøtte til de eldste gårdbrukerne, og gjennom 

vridning i bruken av BU-midlene oppnådde en både et forsøke på å legge til rette for tidligere 

generasjonsskifte og å gi støtte til ungdomsorganisasjoner og organisasjoner som arbeider 

med likestilling. De øvrige fem forslagene som ble tatt til følge i årets forhandlinger, må ses 

som utbedringer av allerede eksisterende ordninger. 

Det er viktig å huske at en hver form for tiltak, både generelle og spesifikke i varierende grad 

vil være omdiskuterte. Det er derfor viktig at det arbeides bevisst med å begrunne hvorfor en 

iverksetter tiltak, både innad i næringa og i samfunnet forøvrig. Mens de generelle tiltakene 

som oftest vil virke samlende på næringa, er det derimot en fare for at nye spesifikke tiltak 

kan skape grobunn for splid innad i næringa. Så selv om det er mange gode grunner for at en 

bør iverksette tiltak for enkeltgrupperinger i næringa, slik det går fram av Utvalgets rapport og 

av dette notatet, blir det svært viktig at det arbeides bevisst med å få fram hvorfor en 

iverksetter disse tiltakene. Det er derfor et stort behov for informasjon om hvorfor en foretar 

visse prioriteringer av f.eks. kvinner og unge utøvere ved visse former for næringsstøtte. 

Gjennom informasjon kan en håpe på at en :far en slags felles problemforståelse i næringa, 

som igjen fører til oppslutning om politikken på området. 

Når en først går til det skrittet å iverksette nye tiltak eller mer omfattende tiltak, er det viktig . 

at en gir tiltaket et innhold som betyr noe for den som blir tilgodesett i ordningen. Rett og slett 

at det bak tiltakene er et klart innhold som en ser praktisk nytte av. Motstykket vil fort bli en 

slags form for symbolpolitikk. Tiltak åla typen ekstra produksjonstilskudd for unge bønder, 

der en i år endte opp med å tilgodese unge bønder med 3 000 kroner og 4 000 kroner i ekstra 

. produksjonstilskudd for henholdsvis menn og kvinner, kan tjene som et godt eksempel på 

symbolpolitikk. Problemet er at her holder en rekrutterings- og likestillingsfanen høyt, med 

tiltak som for hver enkelt bonde betyr svært lite. En begynner ikke som bonde p.g.a. 3-4 000 

kroner ekstra alene, det kan i beste fall ses som en hyggelig hilsen. En hører at tiltaket samlet 

4 Nye tiltak er ordninger som ikke lå inne i daværende ordninger, men kan ha vært foreslått av andre før 
Utvalget kom opp med dem (vridning av BU-midlene er et godt eksempel på dette). 
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sett koster anslagsvis 40 millioner kroner, men det har ingen praktisk betydning for hver 

enkelt. Det er derfor en fare i at det også blir ansett som ressurssløsing både av unge bønder 

og andre ved at en ikke ser hensikten med tilskuddet. En annen fare ligger i at det skaper splid 

innad i næringa, ved at de som ikke nyter godt av denne typen tiltak miskjenner yrkeskolleger, 

og synes "de kommer for lett til det". Denne frykten kommer godt til uttrykk i et intervju i 

Bondebladet under tittelen "litt redd for omvendt diskriminering av jenter"5. Av disse grunner 

blir det derfor svært viktig at en arbeider bevisst med å forankre de konkrete tiltakene, og det 

bør skje i en kombinasjon av informasjon og å fylle de konkrete tiltakene med et reelt innhold 

som faktisk er viktig for de som rar nyte godt av tiltakene. 

5 Intervju med Cathrine Gjems Krogstad i Bondebladet den 20.5.98 . 

Likestilling for hvem og rekruttering til hva? Kortnotat 06-98. Landbrukets Utredningskontor 





Side 16 

4 Likestilling og rekruttering - for hvem og til hva? 

I år er det 20 år siden likestillingsloven ble vedtatt i Stortinget. Den har til hensikt både å 

hindre diskriminering og å fremme likestilling. Dette er begrunnelser vi startet med å vise til i 

begynnelsen av notatet. Kampen forut for likestillingsloven og årene med loven viser at det 

har vært et viktig og prioritert område i en årrekke. Det i seg selv er viktig å ha med seg når en 

vurderer likestilling og rekruttering i landbruket. Slik det er i dag, med en fortsatt stor 

overvekt av menn som går inn i næringa, er det viktig at det arbeides bevisst med disse 

spørsmålene. Verken næringa selv eller samfunnet forøvrig er tjent med at landbruket blir 

liggende i bakleksa på dette området, og at landbruket dermed blir sterkt avvikende fra øvrige 

næringer. Spørsmålet er imidlertid på hvilken måte dette arbeidet bør gjøres. 

I dette kortnotatet er det blitt pekt på at det etter alle solemerker vil være færre bønder i 

framtida enn i dag. Det er dermed snakk om likestilling og rekruttering til ei næring der det 

blir færre utøvere. I dette notatet har vi derfor anbefalt at en forsøker å holde fokus på de som 

går inn i næringa for å fange opp både likestillings- og rekrutteringssituasjonen i næringa. 

Tegnet på god rekruttering blir dermed ikke bare antall som går inn i næringa men også hvilke 

kvaliteter de tar med seg inn i landbruket. 

Tiltak som er tatt opp i likestillings- og rekrutteringsutvalgets rapport og nå i dette kortnotatet, 

kan kalles den "lille likestillings- og rekrutteringspolitikken"6• Det er konkrete tiltak rettet mot 

næringa. Den "store likestillings- og rekrutteringspolitikken" retter seg mot 

rammebetingelsene for norsk landbruk, eksempel her vil være hva det er rom for å tjene og 

hvor mange en ønsker skal stå for matproduksjonen. Faktum er at de konkrete tiltakene ("den 

lille politikken"), kun kan bøte på og moderere effektene av de rådendene rammebetingelser 

("den store politikken"). Om en tolker signalene angående rammebetingelsene slik at en 

. faktisk ønsker færre bønder, understreker det behovet for at en holder er godt øye med hvem 

som velger å gå inn i næringa, og hvordan ressursene innad i næringa blir fordelt. Spesielt 

viktig blir det å følge med på at det ikke oppstår en situasjon der ressursene innad i næringa 

blir skjevt fordelt. I odelsbarnundersøkelsen (Eldby 1996) går det blant annet fram at mens 

jentene foretrekker små gårder hvor det er foretatt mindre investeringer, foretrekker guttene de 

større gårdene hvor det er foretatt betydelige invest~ringer. Dette kan danne grobunn for en ny 

uheldig todeling innad i landbruket, hvor kvinne og mann faller sammen med liten og stor. 

Dette er ikke forenlig med de likestillingspolitiske målene, hvor lik fordeling av ressurser er et 

sentralt mål. 

Rekruttering og likestilling i landbruket vil, slik det er presentert i dette notatet, berøre stadig 

færre ved at det vil bli færre sysselsatte i næringa. Likefullt er oppmerksomheten mot denne 

problematikken høyst betimelig ut fra både et ressurs- og rettferdighetsperspektiv. For selv 

6 Jfr. skillet mellom den "store" og "lille" distriktspolitikken. 
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om det stadig blir færre gårdbrukere; er ressursene de blir satt til å holde vedlike like store. En 

av hovedutfordringene ligger derfor at dette skjer på en måte som er forenlig med de 

likestillingspolitiske målsetningene i samfunnet forøvrig. 
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Norske Melkeprodusenters Landsforbund 

Norsk Kjøttsamvirke 
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Norske Eggsentraler 
AL Gartnerhallen 
Norske Felleskjøp 

Norske Potetindustrier 
Honningcentralen AL 

Norsk Rødt Fe 
Norsk Svineavlslag 
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Fokus Bank 
Landkreditt 
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