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Forord 

Dette er den tredje og siste del-rapporten i prosjektet "Faktorer som 
påvirker rekruttering til landbruksyrket - ulikheter mellom kjønn" som 
ble startet i april 1996. Denne første delen av prosjektet hadde 
odelsberettigede som undersøkelsesenhet, og den andre delen hadde 
landbruksskoleelever som undersøkelsesenhet. Denne siste av 
delrapportene vil oppsummere og utdype de problemstillingene som 
har vært reist i de to tidligere delrapportene. 

Vi har sett en tiltagende interesse for problemstillingen gjennom 
prosjektperioden. Vi velger å tolke dette som en bekreftelse på at 
gjennomføringstidspunktet har vært rimelig tilpasset omgivelsenes 
krav til dokumentasjon rundt rekrutterings- og kjønnsaspektet i norsk 
landbruk. 

Prosjektet er finansiert med forskningsmidler over Jordbruksavtalen. 
En rekke organisasjoner og personer har kommet med innspill og 
signalisert sin interesse for prosjektet. Personer ved Senter for 
Bygdeforskning har også gitt enkelte kommentarer underveis, og 
henvist til enkelte tidligere arbeid på dette feltet. Råd med hensyn til 
metode har også blitt gitt av Anne Britt Djuve ved Fafo. Vi vil også 
takke de odelsberettigete og elever og lærere ved VKI-kursene 
Økologisk landbruk og Landbruk og naturforvaltning for å ha svart på 
de mange spørsmål vi har stilt. Landbrukets Utredningskontor er 
imidlertid ansvarlig for det faglige og metodiske innholdet i den 
framlagte rapport. Arbeidet har vært utført av 1. konsulent Hanne 
Eldby. 

Vi takker våre oppdragsgivere for et interessant oppdrag. 

Oslo, juli 1997. 

Bjørn Strøm 
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Rekruttering til landbruksnæringen Side 1 

1 Innledning 

Denne rapporten omhandler rekruttering til landbruksnæringen. 
Rapporten baserer seg på data fra to undersøkelser som er behandlet 
hver for seg i LV-rapport 4/1996, "Skal - skal ikke. Om odelsgutters og 
odelsjenters valg om overtakelse", og LV-rapport 2/1997, 
''Landbruksskoleelever og deres valg av framtidig yrke". 
Hovedfokuset i disse rapportene har vært å få fram forskjeller mellom 
gutters og jenters utdannings- og yrkesvalg. I denne rapporten 
sammenfattes og sammenlignes resultatene fra disse undersøkelsene, 
der de to gruppene som utgjør studienhetene er personer over 15 år 
som har best odel og elever ved to VKI-kurs, Landbruk og 
naturforvaltning og Økologisk landbruk, i den videregående skolen. 

1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for åta fatt i denne problemstillingen har vært to-delt. På 
den ene siden er det usikkerhet omkring den generelle 
rekrutteringssituasjonen - ønsker ungdom i dag å satse på 
landbruksnæringen - eller anses andre yrker som mer attraktive? 
Landbrukets framtid - og dermed også mange bygdesamfunns framtid 
- kan avhenge av om ungdom ønsker å fortsatt drive gårdsbruk. På den . 
andre siden er det usikkerhet omkring likestillingssituasjonen i 
landbruket i dag - mer enn 20 år etter at den nye odelsloven som 
likestiller gutters og jenters rettigheter til odel ble vedtatt. Anses 
landbruket som en attraktiv næring for jentene, og hvis ikke, hvilke 
faktorer bidrar til at jenter ikke velger å benytte seg av sine rettigheter? 
Det er disse problemstillingen som har vært belyst i den første av de to 
delrapportene: "Skal - skal ikke?". 

I og med at ni av ti gårdsbruk overtas på odel er det de odelsberettigete 
som utgjør den mest interessante gruppen for en analyse av 
rekrutteringssituasjonen i landbruket (Blytt & Gunnerød 1995). 
Likevel bør ikke personer uten odel glemmes i denne analysen. En 
viktig rekrutteringsmåte for personer uten odel er gjennom åta 
landbruksutdanningen i den videregående skolen. Hvilke tanker disse 

LV-rapport 311997 



Rekruttering til landbruksnæringen Side 2 

personene har om å arbeide i landbruket dekkes opp gjennom den 
andre del-rapporten som baserer seg på data fra elever ved 
VKI-kursene Økologisk landbruk og Landbruk og naturforvaltning. 

1.1.1 Rekrutteringssituasjonen generelt 

Hvordan de odelsberettigete vurderer landbrukets framtid, og ikke 
minst sin egen framtid enten som bonde eller innenfor andre næringer 
- vil ha betydning for utviklingen av landbruksnæringen. Det kritiske 
punktet for driftsenhetene er ofte når en ny generasjon skal avløse den 
gamle. Antallet bruk i Norge har gått ned fra 125 000 i .1979 til 83 000 
i 1995. Det hevdes av mange at en viktig grunn til nedgangen er at 
ungdommen ikke ser seg tjent med å overta driften av' foreldrenes 
bruk. Framtidsutsiktene i næringen vurderes ikke som attraktive nok, 
og andre og bedre betalte jobber lokker. 

Alstadheimutvalget laget framskrivinger av utviklingen i antall bruk 
for perioden 1987 til 2007 på bakgrunn av utviklingen fra 1979 til 
1987 (NOU 1991, 2C). En ren lineær framskriving basert på 
prosentvis nedgang vil i følge utvalget resultere i 52 000 bruk i år 
2007. En sannsynligvis mer realistisk framskriving av utviklingen er 
imidlertid å ta hensyn til alderen hos gårdbrukerne og størrelsen på 
bruk som tas ut av produksjon. Denne framskrivingen resulterer i 79 
800 bruk i 2007. Det er likevel viktig å huske at det er mange faktorer 
som ikke fanges opp, og det er ikke tatt hensyn til at terskelen i 
størrelse for bruk som legges ned kan bevege seg oppover etterhvert 
som de minste brukene faller fra. Utvalget beregnet også 
framskrivinger med utgangspunkt i utviklingen i 1985 - 1987, og 
dersom denne trenden slår til for hele 20-årsperioden, vil antall bruk 
bli omtrent 10 000 lavere enn de tall vi har beskrevet overfor. 

Vi er nå nesten halweis inne i den perioden som Alstadheimutvalget 
lagde prognoser for. For 1995 hadde utvalget beregnet antallet bruk til 
å ligge på 86 200. Tall fra SSB viser at det var 83 600 bruk, altså har 
utviklingen vært noe mer negativ enn prognosen som tok hensyn til 
gårdbrukernes alder og brukenes areal. 
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Selv om antallet bruk som går ut av drift er høyt, vil behovet for 
rekruttering være stort. Erfaringene fra 1979 til 1987 viser at en del 
bruk gjennomfører eierskifter flere ganger i løpet av en 20-årsperiode. 
Beregningene viser at dersom en skulle opprettholde samme brukstall 
som i 1987, og en baserte seg på en alders og arealbasert framskriving, 
så ville det vært behov for nesten 70 000 eierskifter i løpet av 
20-årsperioden. 

Umiddelbart kan det nesten synes merkelig at virkeligheten ikke 
avviker mer fra prognosene som er basert på utviklingen for årene 
1979 - 1987, tatt i betraktning endringene som har skjedd i 
landbrukspolitikken. Alstadheimutvalget vektlegger imidlertid den 
tregheten som ligger i beslutninger om overtaking. Hovedtyngden av 
de som skal gå inn i landbruket bestemmer seg omtrent ti år før 
overtakelse er aktuelt og legger opp sine planer etter dette. Det betyr at 
de som går inn i næringen på midten av 1990-tallet i stor grad 
bestemte seg for det på midten av 1980-tallet. Vi har med andre ord 
ikke grunnlag ennå for å si noe om hvilke effekter inntektsnedgangen i 
jordbruket fra slutten av 1980-tallet og første halvdel av 1990-tallet vil 
få for rekrutteringen. 

Landbruksbefolkningen lever heller ikke i et vakum der eneste ytre 
stimuli er den til en hver tid førte landbrukspolitikken. Også andre 
trender i samfunnsutviklingen kan virke inn på de odelsberettigetes 
framtidsplaner. Arbeidsmarkedet er ikke likt over hele landet. Siden 
mange gårdbrukere også baserer sin økonomi på 
toinntektshusholdning, slik at mange er avhengige av å finne arbeid i 
tillegg til gårdsdriften, så kan det tenkes at arbeidsmarkedet på stedet 
også har innvirkning på landbruket. Bosettingsmønsteret i Norge har i 
løpet av hele etterkrigstida vært inne i en sentraliseringsprosess. Svært 
mange av landets gårder ligger i utkantkommuner og i kommuner som 
er inne i en avfolkningsprosess. Dette er trender som kan tenkes å 
virke inn på landbruket i like stor grad som landbrukspolitikken i seg 
selv. 
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1.1.2 Forskjeller mellom kvinner og menn 

Omlag ti prosent av gårdsbrukene i Norge er i dag registrert på 
kvinner, og kvinner - enten de er brukere eller ektefeller - står for 
omlag en tredjedel av det arbeidet som utføres på gårdsbrukene. 
Kvinnene har tradisjonelt vanligvis ikke hatt hoved- eller eneansvaret 
for gårdsbruk. Den gamle odelsloven ga best odelsrett til sønnene, og 
bare i de tilfellene der det ikke var sønner, eller ingen av sønnene ville 
overta, ble gården overdratt til døtre. Likevel arbeidet kvinnene like 
mye - og ofte vel så mye - som mennene på gårdene, og kvinnene 
hadde en høy grad av ansvar og beslutningsmyndighet for 
kvinnearbeidet på gården. I løpet av etterkrigstiden har kvinnenes 
andel av den totale arbeidsmengden gått ned. Vi kan derfor si at 
landbruket har blitt avfeminisert. 

Det tradisjonelle mannsarbeidet på gårdene; skogsarbeid, pløying m.m, 
har blitt mindre arbeidskrevende etter at landbruksmaskiner ble tatt i 
bruk. Det ble dermed mindre bruk for ekstra arbeidskraft i utearbeidet. 
Også når det gjelder kvinnearbeidet har nyskapinger ført til mindre 
behov for arbeidskraft. Melkemaskinen ble tatt i bruk på de fleste 
gårdsbruk i løpet av 1960-årene, og med den kom også mennene i 
større grad inn i fjøset. Samtidig ble det stadig mindre vanlig å 
bearbeide råvarene på gården. En del av bearbeidingen av råvarer, som 
kvinnene vanligvis tok seg av, ble nå nesten utelukkende utført innen 
den voksende næringsmiddelindustrien. Kvinnene fikk lettet sine 
arbeidsoppgaver på gården, og mange kunne konsentrere seg om 
arbeidet med dyra, eller bare være med i arbeidet i perioder som var 
spesielt arbeidskrevende. Parallelt har det vokst opp et arbeidsmarked i 
kommunene som særlig kvinnene har gått inn i. Oppbyggingen av 
velferdsstaten har gitt arbeidsplasser innen omsorg for barn og eldre og 
undervisning. Mange bondekvinner er derfor sysselsatt utenfor 
jordbruket på hel- eller deltid, samtidig som de trer til i arbeidet på 
gården når behovet for ekstra arbeidskraft er stort. 

Dagens landbrukskvinner er derfor en heterogen gruppe. Noen kvinner 
har hovedansvaret, eller ansvaret alene for gårdsdriften. Andre kvinner 
deltar i like stor grad i arbeidet og har det samme ansvaret som deres 
menn. Andre igjen deltar når behovet er større enn normalt, og noen 
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arbeider utelukkende med husarbeid eller husarbeid i kombinasjon 
med lønnsarbeid utenfor bruket. Svært mange gårder gir i dag bare 
arbeid til en person, og dersom landbruket skal unngå ytterligere 
"maskulinisering", ved at enda flere kvinner skyves ut, må derfor 
kvinnene rekrutteres også som gårdbrukere - og ikke bare som 
ektefeller. Derfor blir kjønnssammensettingen i næringen et spørsmål 
om å rekruttere kvinnelige gårdbruker. 

Kravet om likestillingen - både fra næringen selv og fra samfunnet 
forøvrig - innebærer også likestilling i forbindelse med deling av makt. 
Den tradisjonelle arbeidsdelingen på gårdsbrukene innebar at mannen, 
eller "bonden", hadde det økonomiske ansvaret og var den som tok 
større beslutninger når det gjaldt gårdsdriften. Kvinnene hadde nok en 
høy grad av selvstendighet når det gjaldt kvinnearbeidet, men når det 
dreide seg om den helhetlige driften eller deltakelse i 
organisasjonslivet i landbruket så var dette mannens ansvar og 
oppgave. Selv om mange ektepar helt sikkert driver gården sammen og 
tar avgjørelser de kan være enige om, kan utskyvingen av kvinnene 
føre til at de i enda større grad forhindres fra å påvirke landbrukets 
framtid, både på egen gård, og i andre fora. Eksempelvis kan nevnes at 
kvinnene i dag utgjør 25 prosent av medlemmene både i Bondelaget 
og i Noregs Småbrukarlag. Både faglagene i landbruket og 
samvirkeorganisasjonene sliter hardt for å ra kvinnene aktivt med i 
styre og stell. For å oppnå en bedre representasjon, og dermed en mer 
rettferdig fordeling av makt, kan det være avgjørende å øke den 
andelen av kvinner som enten har hovedansvaret for gårdsdriften eller 
som deler dette ansvaret på lik linje med menn. Med en økende andel 
av gårdsbruk som bare sysselsetter en person, vil rekrutteringen av 
jenter som gårdbrukere bli stadig viktigere. 

Landbruksnæringen var sterkt splittet da den nye odelsloven som 
likestilte gutter og jenter med hensyn til odelsrett ble vedtatt i 1974. 
Både Norges Bondelag og Norges Bondekvinnelag uttalte seg mot 
likestillingen av jenter og gutter (Johnsen 1986). Diskusjonen om 
loven engasjerte også mange gårdbrukere. Heller ikke i dag er denne 
loven like populær i alle kretser. Argumentene som ble (og fortsatt i 
enkelte tilfeller blir) framført gikk vanligvis på at jentene ikke hadde 
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den nødvendige fysiske styrken eller interessen, og at gården da i 
realiteten ville bli drevet av svigersønner og dermed "gå ut av 
familien". 

Side 6 

I og med at den nye odelsloven omfatter personer født fra og med 1. 
januar 1965 er det først nå vi begynner å kunne se konsekvensene av 
lovendringen i form av en høyere andel kvinnelige overtakere. Tall fra 
Statistisk Sentralbyrå viser at bare 17 prosent av de som tar over bruk 
på odel er kvinner, noe som innebærer at utviklingen foreløpig går 
svært langsomt i retning av å øke kvinneandelen. Den manglende 
økningen i kvinneandelen blir av landbrukets organisasjoner vurdert 
som problematisk. Bondelaget var derfor ideleverandør for 
rekrutteringsprosjektet som denne rapporten er en del av. Hensikten er 
å få større innsikt i hvilke mekanismer som fungerer når odelsbarn -
gutter og jenter - tar beslutningen om overtakelse. Likedan har 
Bondelaget tatt initiativer overfor myndighetene for å skape initiativer 
og motivere jenter som ønsker åta over. 

1.2 Kjønnsroller og likestilling 

I og med at denne rapporten vil omhandle rekruttering til 
landbruksnæringen, spesielt med tanke på forskjeller mellom gutter og 
jenter, kan vi vanskelig komme utenom en avklaring av 
kjønnsrollebegrepet og begrepet likestilling. Kvinne og mannsbildene 
er nært knyttet til hvilke roller som tillegges kjønnene, og brukes til å 
beskrive samfunnets syn på kvinner og menn, og hvilke forventninger 
som stilles til oss. Forventningene er videre med og former oss - enten 
vi er kvinner eller menn - og de setter rammer for hva som kan 
aksepteres eller som regnes for å være "riktig" for den enkelte. 
Kjønnsrollebegrepet knytter sammen biologisk og sosialt kjønn, slik at 
det ikke bare er en biologisk dikotomi, men gjenspeiler de 
samfunnsmessige konsekvensene av kjønn og gir seg uttrykk i ulike 
forventninger. Sosialt kjønn er i motsetning til biologisk kjønn 
kulturelt betinget, og dermed har det ulik betydning innen ulike 
kulturer, og det er også foranderlig over tid (Verstad 1996). 
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Kjønnsrollebegrepet kan derfor brukes for å undersøke hvilke roller 
kvinner og menn i landbruket har, gjennom å avdekke hvilke plikter 
og oppgaver kvinner og menn har. Hvilke forventninger som stilles 
kan avdekkes gjennom å se på sosialiseringsmekanismene som skal 
sikre at vi ender opp som mennesker som ikke bare har et biologisk, 
men også et sosialt kjønn. 

Kvinnerollen i landbruket har vært i endring i løpet av de siste femti 
årene. Før modemiseringen satte i gang i løpet av 1950-årene var 
kvinnene i fullt arbeid med oppgaver knyttet til gårdsdriften, og som vi 
allerede har vært inne på, hadde de et selvstendig ansvar og stor grad 
av beslutningsmyndighet i forhold til det arbeidet som var definert 
som kvinnearbeid. I tillegg skulle kvinnene ta seg av arbeid i 
forbindelse med reproduksjon av arbeidskraften; omsorg for barn, 
mannen, kårfolk og annen arbeidskraft. Til tross for kvinnenes 
selvstendighet var det mannen som hadde det overordnede ansvaret for 
gården. Med modemiseringen ble arbeidsmengden på gårdsbrukene 
redusert, og mannen og industrien tok over mye av det kvinnene 
tidligere hadde gjort. Kvinnen fungerte som mannens medhjelper, og 
hennes arbeidsmengde varierte etter gårdens størrelse og 
produksjonsform. Hun hadde vanligvis fortsatt ansvaret for 
husarbeidet alene, og hovedansvaret for omsorg for barna. I tillegg 
begynte mange av bondekvinnene å arbeide utenfor gårdsbruket, svært 
ofte på deltid. I tiden som kommer vil kvinnerollen bli ytterligere 
differensiert. Den nye odelsloven, i kombinasjon med stadig flere 
en-personsbruk, innebærer at en del kvinner får hovedansvaret for 
gårdsdriften, mens hennes ektefelle jobber utenom bruket. Denne 
rollen innebærer for de flestes del ikke det samme som den mannlige 
bondens tilpasningsmønster, for hun vil fortsatt vanligvis ha 
hovedansvaret - eller i alle fall et delt ansvar - for husarbeid og 
barneomsorg. På den andre siden vil svært mange kvinner fortsatt være 
ektefeller, som vanligvis i svært liten grad deltar i gårdsarbeidet, men 
som i økende grad er i fulltids arbeid utenfor gården samtidig som de 
har ansvaret, alene eller sammen med mannen, for husarbeid og 
omsorg. 
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Likestilling mellom kjønnene er både en uttalt målsetting for offentlig 
politikk, såvel som noe som de fleste kan være enige om er rimelig. 
Hva man mener med likestilling er ikke like opplagt. Noen vil hevde 
at kvinner og menn i utgangspunktet er like, og at det eneste. som er 
nødvendig for ~ fremme likestilling er å sørge for at kvinner og menn 
har de samme formelle rettighetene. Innen landbruket fikk man den 
formelle likestillingen gjennom endringene i odelsloven i 1974. 

Til tross for formell likestilling ser vi at kvinner er underfordelt med 
hensyn til makt og har lavere inntekt enn det menn har. Dette forklares 
med at kvinner er underrepresenterte i stillinger eller posisjoner som 
gir makt og bedre økonomiske betingelser. Den delen av vedlikehold 
og reproduksjon av arbeidskraft som utføres i hjemmet lønnes ikke -
verken for landbruksbefolkningen eller for andre. Derfor ble det ansett 
som viktig at kvinnene erobret mannsbastionene. Likestillingsloven gir 
adgang til moderat kjønnskvotering, det opplyses i utlysningstekster til 
mange offentlige stillinger at kvinner anbefales å søke, og man har 
søkt å motivere jenter til å velge utdanning som gir adgang til 
mannsdominerte yrker. Som en forlengelse av dette har det også blitt 
argumentert med den samfunnsmessige eller bedriftsmessige nytten 
som man har gjennom å ansette kvinner i disse yrkene. Kvinnene anses 
ikke bare for å ha rettigheter og fordeler av å fi1 innpass i 
mannsbastioner, mannsbastionene har selv en fordel av dette i og med 
at kvinner ofte har andre måter å tenke på og andre egenskaper enn 
menn. Dette er tankemåter og egenskaper som mannsdominerte 
miljøer mangler og som vil være til nytte for samfunnet og de enkelte 
bedriftene. Denne måten å tenke likestilling på innebærer likevel at 
kvinner må tilnærme seg interessefelt som tradisjonelt assosieres med 
menn. 

En annen innfallsvinkel til likestillingsproblematikken er gjennom å 
oppvurdere kvinners egenskaper, og med dette også det arbeidet 
kvinner utfører. Mens noen vil ha som utgangspunkt at kvinner må ta 
del i produksjonen på gården og utføre de samme arbeidsoppgavene 
som mennene for å bli betraktet som bonde, vil andre hevde at 
utføringen av husarbeidet på en gård er en nødvendig forutsetning for 
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verdiskapingen som skjer i produksjonen og at dette arbeidet bør 
oppvurderes og verdsettes. 

Side 9 

Begge disse innfallsvinklene; likestilling og likeverd, benyttes i dag 
når diskusjonen om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og forskjeller 
mellom kvinner og menn generelt er i fokus. På den ene siden er det et 
mål for mange å oppgradere kvinneyrkene (eksempelvis sammenligner 
sykepleiere sitt lønnsnivå med ingeniørenes i et slikt perspektiv). Men 
dette er ikke i motsetning til å argumentere for at det er viktig at jenter 
går inn på "menns områder", eksempelvis tar IT-utdanning i større 
grad enn i dag for å ta del i nyvinningene som følger av ny 
datateknologi. 

I denne rapporten tar jeg til orde for nødvendigheten av å stimulere 
flere kvinner til å ta del i de såkalte mannsoppgavene i landbruket for å 
sikre at likestillingen av jenter og gutter i forhold til odelsretten ikke 
forblir en formell rettighet som svært få benytter seg av. Dette er både 
et spørsmål om rettferdighet og om den enkeltes mulighet til å foreta 
valg over hele spekteret av arbeidsoppgaver/yrker uten å bli hemmet 
av snevre kjønnsroller. Landbruket har også et behov for kvinner, 
nettopp fordi kvinner har andre innfallsvinkler til en del 
problemstillinger, og dette er noe næringen kan dra nytte av hvis den 
selv ønsker det. Kvinnerollen defineres i forhold til mannsrollen - og 
hvordan kvinnerollen utvikler seg vil delvis avhenge av hvilke 
betingelser menn gir kvinner (på samme måte som også mannsrollen 
vil være delvis avhengig av hvilke betingelser kvinner gir menn). I og 
med at de fleste kvinneoppgavene i landbruket er rasjonalisert bort 
eller overtatt av mannen vil kvinnenes deltakelse, som vi tidligere har 
nevnt, være avhengig av at jenter velger å benytte seg av odelsretten 
sin. Hvis ikke dette skjer vil resultatet bli en ytterligere 
marginalisering av kvinnene i landbruket. Derfor vil jeg i denne 
rapporten undersøke hvilke faktorer som bidrar til at ungdom går inn i 
næringen som gårdbrukere eller ikke - og så avdekke hvordan de 
enkelte faktorene kvantitativt fordeler seg ulikt for gutter og jenter. 
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1.3 Problemstillinger 

Problemstillingene for denne rapporten blir dermed som følger: 

1. Avdekke hvilke faktorer som fremmer odelsbams og 
landbruksskoleelevers interesse for å arbeide i landbruksnæringen, 
med hovedvekt på produsentnivået. 

2. Avdekke på hvilken måte disse faktorene er ulikt fordelt mellom 
gutter og jenter, for derigjennom å forklare forskjeller i gutters og 
jenters planer med hensyn til å arbeide i landbruket. 

1.4 Rapportens oppbygging 

Andre kapittel i denne rapporten vil presentere hoveddata fra de to 
undersøkelsene. I tredje kapittel vil "økonomiske" faktorer som kan 
tenkes å ha innvirkning på de odelsberettigetes ønsker om å ta over 
foreldrenes gård. Med økonomiske faktorer menes egenskaper med 
gården - som størrelse og økonomi - den odelsberettigetes utdanning, 
gårdens beliggenhet, muligheter for å få lønnsarbeid på stedet med 
mer. Disse faktorene vil så bli testet gjennom en logistisk regresjon og 
resultatene drøftes. I kapittel 4 vil den samme metoden benyttes for å 
undersøke om det er ulike forhold under oppveksten som fører til at 
noen er mer innstilte på å ta over enn andre. De faktorene som det blir 
sett på her er hvorvidt de odelsberettigete var aktivt med i 
gårdsarbeidet under oppveksten, og hvordan mors og fars 
arbeidsdeling og kontakt med barna virker inn. I femte kapittel vil 
landbruksskoleelevene være i fokus. Siden flertallet av elevene ikke 
har odelsrett, er det her deres planer om å arbeide som bonde som står 
i fokus. Her vil faktorer som deres motivasjon for å velge 
landbruksutdanning og hvilke fag de likte på skolen stå i fokus. 
Kapittel seks oppsummerer resultatene fra undersøkelsene. 
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1.5 Utvalg og metode 

Begge delundersøkelsene baserer seg på data som er innsamlet ved 
hjelp av spørreundersøkelser. I odelsbamundersøkelsen ble 
spørsmålene besvart gjennom telefonintervjuer, og i undersøkelsen 
blant elever ble spørsmålene besvart gjennom å fylle ut et 
spørsmålsskjema som var utsendt til skolene. I det følgende blir 
undersøkelsene nærmere presentert. 

1.5.1 Undersøkelsen blant odelsgutter og odelsjenter 

Hovedformålet med undersøkelsen var å kartlegge 
rekrutteringssituasjonen i landbruket og finne hvilke mekanismer som 
har betydning for beslutningen om overtakelse eller ikke. Norsk 
Gallup Institutt A/S gjennomførte undersøkelsen på oppdrag av 
Landbrukets Utredningskontor. 

Intervjuingen ble foretatt ved hjelp av personlige intervju pr. telefon 
med 283 odelsberettigete i løpet av mai og juni 1996. Resultatene fra 
en intervjuundersøkelse vil alltid være beheftet med visse feilkilder. 
Feilkildene kan oppstå både ved planlegging og ved innsamling av 
data og databearbeiding. Feilene kan inndeles i fem typer: 

-Utvalgsskjevhet 
-Innsamlings- og bearbeidingsfeil 
-Skrivebordsintervju 
-Frafall 
-Utvalgsvarians 

I det følgende vil jeg ta for meg utvalgsskjevhet, det vil si utvalgets 
representativitet i forhold til den totale befolkningen som har første 
odelsrett. De øvrige forhold omtales i vedlegg 1 og er utarbeidet av 
Norsk Gallup Institutt A/S 

Utvalget til denne undersøkelsen er ikke resultat av en tilfeldig 
utvelging. Under gjennomføringen av Landbrukets Utredningskontors 
levekårsundersøkelse høsten 1995 ble 1453 gårdbrukere bedt om å 
oppgi navn og adresse til den personen som har 1. odelsrett hvis denne 
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personen var over 15 år på undersøkelsestidspunktet. 862 personer 
oppga at det finnes en person over 15 år som har 1. odelsrett til gården, 
og omlag 600 av disse oppga navn og adresse til odelsbamet. 

Utvalget 
Utvalget i denne undersøkelsen skal være representativt med hensyn til 
geografisk fordeling av brukene og fordeling på ulike bruksstørrelser 
etter jordbruksareal. For vårt formål er det også nødvendig å se på 
representativitet med hensyn til kjønn. 

Tiblll F dl' l d d l (i' l a e . or e lnf.l av utvatf.let etter an s e i prosent 
Offentlig Le vekårs- Denne 
statistikk undersøkelsen undersøkelsen 

Østlandet 42 44 46 
Sør- og Vestlandet 36 34 34 
Trøndelag 13 15 12 
Nord-Norge 9 8 8 

Tabell 2. Fordeling av utvalget etter størrelse på brukenes 
. db k l (i' ~ /Or ru sarea l prosent 

Offisiell Levekårs- Denne 
statistikk undersøkelsen undersøkelsen 

5 - 49 ,9 dekar 31 27 28 
50 - 99,9 dekar 25 27 23 
100 - 199,9 dekar 29 30 27 
200 dekar og mer 15 16 22 

Østlandsområdet er noe overrepresentert på bekostning av resten av 
landet i vår undersøkelse i forhold til offentlig statistikk. Videre er 
brukene under 200 dekar også underrepresentert på bekostning av de 
over 200 dekar. Dette kan innebære at vår undersøkelse ikke er fullt ut 
representativ for små og middels store bruk, og bruk utenfor 
Østlandsområdet. 

Representativitet med hensyn til kjønn 
Av de omlag 600 personene som ble oppgitt som 1. odelsberettigete 
var 34 prosent jenter og 66 prosent gutter. Det innebærer ikke 
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nødvendigvis noen overrepresentasjon av guttene for den gruppen som 
omfattes av den gamle odelsloven. I aldersgruppen født før l. januar 
1965 vil første odelsrett gå til eldste sønn bortsett fra i de tilfeller der 
det enten bare er jenter i søskenflokken eller der første gutt ble født 
etter 1. januar 1965. I denne gruppen består vårt utvalg av 26 prosent 
jenter og 74 prosent gutter. Den problematiske gruppen er her de som 
omfattes av den nye odelsloven. Denne gruppen burde bestått av 
omtrent 50 prosent av hvert kjønn, men utvalget består av 39 prosent 
jenter og 61 prosent gutter. Dette kan helt klart ha innvirkning på de 
resultatene vi kommer fram til. Det kan se ut som om foreldrene til 
odelsbama i de tilfeller der dette er jenter, i større grad har unnlatt å 
oppgi navn og adresse, og dermed har ikke jentene blitt tilgjengelige 
for oss i like stor grad som guttene. Den mest sannsynlige årsaken til 
dette er usikkerpet med hensyn til om jenta er villig eller interessert i å 
ta over, eller kanskje fordi foreldrene vet at hun ikke kommer til å 
gjøre dette. Det er mulig at mange av foreldrene tenkte at det derfor 
ikke vil være interessant for Landbrukets Utredningskontor å intervjue 
disse jentene om overtakelse. Funn fra tidligere undersøkelser kan 
også tyde på at noen foreldre ønsker å tie i hjel det faktum at det er den 
eldste jenta som har odelsretten, og ikke yngre sønn (Johnsen 1986). 
Vi antar at dette kan være forklaringen i noen tilfeller. 

Hvis det stemmeratjentene er underrepresentert på grunn av de 
forhold som er nevnt ovenfor, så må vi anta at jentene i vårt utvalg 
ikke er representative for alle odelsjenter. Vi har sannsynligvis 
intervjuet en høyere andel av jenter som er positive til åta over gården, 
og hvor foreldrene har akseptert at den nye odelsloven gjelder hjemme 
hos dem også. De resultatene vi har kommet fram til bør også ses i lys 
av dette. 

Tibll3 F'. dl' l k' a e . or e lnJ! av utvatJ!et etter "lønn OJ! a Id (i' er i prosent 
31 år og yngre 32 år og mer Alle 

Kvinner 39 26 35 
Menn 61 74 65 
N. 204 78 282 
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Representativitet med hensyn til kommunetype 
I denne undersøkelsen vil vi legge en del vekt på geografiske variabler. 
Vi har allerede fastslått at utvalget er forholdsvis representativt med 
hensyn til landsdeler, men ved en oppsplitting etter om gårdsbrukene i 
denne undersøkelsen ligger i kommuner med befolkningsvekst eller i 
befolkningsnedgang, viser det seg at utvalget er overrepresentert i 
vekstkommuner. Dette har sammenheng med måten utvalget til 
Levekårsundersøkelsen ble rekruttert (Strøm m.fl. 1996). 

Tabell 4. 

Kommuner i tilbake an 18 
Kommuner i vekst 82 

Alle gårdsbruk som 
mottar 

roduks · onstille 

38 
62 

1.5.2 Undersøkelsen blant elever ved VKl-kursene 
Økologisk landbruk og Landbruk og 
naturforvaltning 

Hensikten med denne undersøkelsen har vært å få opplysninger om 
hvem elevene som tar landbruk og naturforvaltning og økologisk 
landbruk er; hvilken tilknytning til landbruket de har, og hvilke planer 
de har for sine framtidige studie- og yrkeskarrierer. Målgruppen for 
studien har derfor vært elever ved disse linjene. For å sikre oss mot at 
geografiske variasjoner og spesielle forhold på enkelte skoler skal vri 
resultatene fra undersøkelsen, har vi valgt å dekke samtlige av skolene 
som har disse linjene. To unntak er det imidlertid; 
Vinterlandbruksskolen på Jæren og Vinterlandbruksskolen i Ryfylke. 
Årsaken til dette er at disse kursene er særlig rettet mot folk som 
allerede er gårdbrukere. Begge skolene flytter fra sted til sted. Med i 
undersøkelsen vår er derfor de resterende 30 skolene som gir tilbud om 
de aktuelle kursene. 

Undersøkelsen ble gjennomført ved at det ble sendt ut spørreskjemaer 
til skolene sammen med et følgebrev. Skolene ble bedt om å 
gjennomføre undersøkelsen i en klasse på VKI landbruk og 
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naturforvaltning og en klasse på VKI økologisk landbruk der det er 
tilbud om dette kurset. En av skolene tok kontakt for å få flere 
spørreskjemaer fordi de hadde en klasse som bestod nesten 
utelukkende av jenter og en klasse som bestod nesten utelukkende av 
gutter. Derfor har to klasser på VKI landbruk og naturforvaltning ved 
denne skolen besvart spørsmålene. Vi bad også skolene om å ta en 
undervisningstime til hjelp for å fylle ut skjemaene, og om at læreren 
var behjelpelig med å oppklare eventuelle uklarheter for elevene. Av 
de mange svarene vi har fått tyder det på at dette har fungert svært bra. 
En svakhet ved at elevene er i klassesituasjon når skjemaene ble fylt 
ut, kan være at noen har samarbeidet om svarene. Det var likevel svært 
lite tull i svarene, og som en elev sa under gjennomføringen av 
test-intervju; "Spørsmålene er slik at det er liten grunn til å begynne å 
tulle når vi svarer". 

Samtlige skoler har sendt utfylte spørreskjemaer i retur. Fra noen 
skoler fikk vi opplysninger om at samtlige som var tilstede i klassen 
hadde fylt ut skjemaet, og fra en skole fikk vi beskjed om at ganske 
mange ikke hadde fylt ut fordi det var for omfattende. En del skoler ga 
ingen opplysninger, men antallet utfylte skjemaer i retur tyder på at 
mange har fylt ut. Det er likevel grunn til å ha i mente at det er mulig 
at de skoletrøtte og lite interesserte i mindre grad har vært til stede på 
skolen, og at de samme også kanskje i mindre grad har fylt ut skjemaet 
til tross for at de var til stede. 

Tabell 5 under viser fordelingen av vårt utvalg etter landsdel, og den 
totale elevmassen på de to aktuelle V.Kl-kursene ved de samme 
skolene. Utvalget vårt er svært representativt med hensyn til den 
geografiske fordelingen av elevmassen. Det er heller ingen 
overrepresentasjon i vårt utvalg med hensyn til kjønn i forhold til det 
totale elevtallet ved disse linjene. 
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Tabell 5. Fordeling av utvalget og den totale elevmassen på VKI 
Landbruk og naturforvaltning og Økologisk landbruk 
etter landsdel (i prosent Olf tall) 

Vårt utval~ Alle elever 
N. Prosent N. Prosent 

Østlandet 234 40 417 43 
Sør- og Vestlandet 205 35 315 32 
Trøndelag 76 13 126 13 
Nord-Norge 75 13 112 12 
Totalt 589 101 970 100 
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2 Hovedtall 

2.1 Odelsguttene og odelsjentene 

Hovedproblemstillingen i undersøkelsen blant odelsbama var om de 
ønsket å overta foreldrenes gård eller ikke. Spørsmålet ble stilt til de 
odelsberettigete i følgende form: Tror du at du kommer til å ta over 
gården, og svaralternativene og fordelingen på disse går fram av tabell 
6. 

Tibll6 0 a e . k l verta e se etter k' r1ønn l prosen t) 
p = ,00 Hele Odelsjenter Odelsgutter 

utvalget 
1. Ja, jeg har allerede bestemt meg 38 21 47 
2. Ja, jeg tror det 31 30 31 
3. Nei, jeg tror ikke det 18 32 11 
4. Nei, jeg har allerede bestemt meg 7 10 5 
for å ikke overta 
5. Jeg vet ikke 6 6 6 
N. 283 99 184 

Av hele utvalget har 38 prosent allerede bestemt seg for åta over, og 7 
prosent har bestemt seg for å ikke gjøre det. Nesten halvparten av 
odelsguttene ( 47 prosent), har bestemt seg for åta over, og ytterligere 
31 prosent tror at de kommer til å gjøre det. 11 prosent av guttene tror 
at de ikke kommer til åta over, og 5 prosent har allerede bestemt seg 
for å ikke gjøre det. Med andre ord ser det ut som om et stort flertall av 
guttene kommer til å ta over. 

For jentenes del er ikke tallene så positive. To av tijenter har bestemt 
seg for å ta over, mens tre av ti tror de kommer til å gjøre det. Totalt er 
det derfor 51 prosent av jentene som heller mot et positivt svar på 
spørsmålet. 32 prosent av jentene tror ikke at de kommer til åta over, 
mens 10 prosent har bestemt seg for å ikke benytte sin odelsrett. Det 
som er mest slående for jentenes del er at så mange er usikre. Totalt 
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sett har nesten sju av ti jenter ennå ikke bestemt seg for hva de skal 
gjøre. Av mennene er det omtrent fem av ti som ikke har bestemt seg 
ennå. 

Det er derfor to hovedforskjeller mellom gutter og jenter. Mange flere 
menn enn kvinner heller mot et positivt svar på spørsmålet om de skal 
ta over, og mennene er sikrere i sine svar enn kvinnene. 

Sammenlignet med andre undersøkelser (Johnsen 1986, Seippel 1996) 
viser denne rapporten et mer positivt bilde for jenters overtakelse hvis 
vi slår.sammen de som har bestemt seg og de som tror de kommer til å 
ta over. Dette kan henge sammen med svaralternativene som er gitt. Vi 
har i denne sammenhengen ønsket å redusere "vet-ikke"-gruppen 
gjennom å gi alternativer for de som er usikre, men som enten tror de 
tar over, eller tror at de ikke kommer til å ta over. Det at denne 
undersøkelsen viser at omlag halvparten av jentene er positive til 
overtakelse, mens andre undersøkelser viser at 20 - 30 prosent av 
odelsjentene vil ta over, er derfor ikke nødvendigvis et uttrykk for at 
det har vært en utvikling over tid i retning av større likestilling mellom 
kjønnene. Det kan være på grunn av forskjellene i svaralternativene 
som er gitt. Det store spørsmålet, som vi ennå ikke kan gi svar på, er 
derfor hva de usikre vil bestemme seg for når alt kommer til alt. 

Boks 1. Begrepsavklaring 

Videre bruk av informasjon om overtakelse i denne rapporten 

I denne rapporten vil jeg ofte referere til de som tar over og de som 
ikke tar over. For enkelthets skyld, og for å unngå for små grupper 
har jeg slått sammen de som i tabell 5 har svart positivt på 
alternativ 1 og 2. Det er disse jeg framover vil referere til som.de 
som tar over. Likedan har jeg slått sammen gruppe 3 og 4, og det er 
disse som det refereres til som de som ikke tar over. De som har 
svart vet ikke er systematisk utelatt. 
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Det er stor spredning i alderen til de odelsberettigete. Omtrent 
halvparten befinner seg i 20-årene. Tabell 7 viser fordelingen innenfor 
de ulike gruppene. Naturlig nok er kvinnene underrepresentert i 
aldersgruppene fra 32 år og oppover i forhold til guttene, i og med at 
disse omfattes av den forrige odelsloven. 

Tabell 7. F ordelinl! etter alder (i prosent) 
Hele utvalget Odelsjenter OdelsQ:Utter 

15-19år 17 20 15 
20 - 24 år 24 26 22 
25 - 31 år 31 33 31 
32 - 39 år 19 14 22 
40 - 49 år 6 5 7 
50 år o~ eldre 2 1 2 
N. 283 99 183 

Andelen av de odelsberettigete som er usikre på om de ønsker å ta 
over er høyest for de yngste aldersgruppene, men mange av de eldste 
er også usikre. Totalt sett er det liten forskjell i den samlede andelen 
som tror eller vet at de skal ta over etter alder. Mens 67 prosent av de 
yngste sier at de enten har bestemt seg for å ta over eller tror de 
kommer til åta over, dreier det seg om 64 prosent av de over 40 år. 

I undersøkelsen er det stilt spørsmål til de odelsberettigete om hva som 
var viktigste grunn til at de enten bestemte seg for/tror at de kommer 
til åta over, eller til at de har bestemt seg for/tror at de ikke kommer 
til å ta over. Det er viktig her å være klar over at folk tar utgangspunkt 
i den situasjonen de selv befinner seg i. Forhold som rammevilkår for 
landbruket, arbeidsmarkedet på stedet og deres eget kjønn er forhold 
det enkelte individ ofte ikke reflekterer over når valg eller handlinger 
skal begrunnes. Da tar vi vanligvis slike forhold for gitt, og 
konsentrerer oss om hvordan vi handler iru1.enfor de rammene som 
ligger. Statistiske sammenhenger mellom for eksempel arbeidsmarked 
og overtakelse eller kjønn og overtakelse vil bli behandlet i kapittel 3, 
4 og 6 i de~e rapporten. I det følgende tar vi utgangspunkt i hva de 
odelsberettigete selv har oppgitt som viktigste grunn for deres 
beslutning. 
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2.1.1 De som tror at de skal - eller har bestemt seg for å 
ta over gården 

De to grunnene som flest har oppgitt til at de ønsker å overta gården, 
er at de liker gårdsarbeid, og for å holde gården i familien 
(tradisjon/plikt). Nesten dobbelt så mange menn som kvinner, 
henholdsvis 41 og 22 prosent, svarer at deres viktigste grunn til å ta 
over er at de liker gårdsarbeid. Tradisjonen med å holde gården i 
.familien oppgis av 35 prosent av jentene for å være viktigste grunn, 
mot 24 prosent av guttene. At bruket vil gi god økonomisk avkastning 
er nevnt av bare fire prosent, fem prosent for odelsguttenes del og to 
prosent for jentenes del. En sannsynligvis beslektet årsak med 
tradisjon og familie, er det å kunne bo på eiendommen. Dette er den 
viktigste grunnen for 13 prosent av mennene og 26 prosent av 
kvinnene. Årsaker som er nevnt av færre er at foreldrene ønsker at den 
odelsberettigete skal ta over eller at ektefelle ønsker det. Fire prosent 
av kvinnene oppgir at ektefelles ønske er viktigste grunn til åta over, 
mens ingen av mennene oppgir det samme. At foreldrene ønsker det er 
oppgitt av seks prosent av odelsguttene og fire prosent av odelsjentene. 

Tabell 8. Viktigste årsak til at de odelsberettigete ønsker åta over 
l!ården (i prosent) · 

p =,00 Alle Jenter Gutter 
Jeg liker gårdsarbeid 36 22 41 
Gården er veldrevet og har god økonomi 4 2 5 
For å kunne bo på eiendommen 16 26 13 
For å holde gården i familien (tradisjon/plikt) 27 35 24 
Mine foreldre ønsker det 6 4 6 
Min ektefelle ønsker det 1 4 0 
Vet ikke 10 8 11 . 
N. 194 51 143 

Det kan se ut som om det er en tendens til at jentene i større grad 
legger vekt på andre forhold enn sine egne interesser enn guttene. 
Tradisjonen med å holde gården i familien, ektefelles og foreldres 
ønsker er slike faktorer. Tilknytningen til bostedet spiller også en stor 
rolle for jentene. For guttenes del teller det at de liker gårdsarbeid i 
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mye større grad enn for jentene, og økonomien i bruket ser også ut til å 
ha større betydning for guttene. Men også guttene tar hensyn til 
tradisjonen og til foreldrenes ønsker. 

2.1.2 De som tror at de ikke skal - eller har bestemt seg 
for å ikke ta over gården 

Det er vanskelig å si noe sikkert om hvorfor noen odelsberettigete ikke 
ønsker å ta over, og om det er forskjeller mellom kvinner og menn på 
bakgrunn av vårt materiale. Som tabell 9 viser, dreier det seg her om 
43 odelsjenter og 29 odelsgutter. I tillegg har de oppgitt mange 
forskjellige årsaker. Den største gruppen er likevel de som oppgir at de 
ikke liker gårdsarbeid, eller at det vanskelig lar seg kombinere med 
deres yrkesvalg. Den nest største gruppen (18 prosent), er de som 
oppgir at det vil koste for mye i form av penger og arbeid i forhold til 
de inntektene gården gir. Den tredje største gruppen, på 11 prosent, 
oppgir at de har søsken som er flinkere og har deltatt mer i arbeidet 
enn dem selv. 

Tabell 9. Viktigste årsak til at de odelsberettigete ikke ønsker åta 
0 d (i' ~ over J(ar en 1 prosent 

Alle Jenter Gutter 
Jeg liker ikke gårdsarbeid (vanskelig å kombinere 35 37 31 
med vrkesvalg) 
Det vil koste for mye (i form av penger og arbeid) 18 16 21 
Jeg tror ikke jeg er flink nok 1 0 3 
Jeg har søsken som er flinkere/har deltatt mer i 11 12 10 
gårdsarbeidet enn meg 
Jeg ønsker å bo på et annet sted enn der gården ligger 6 7 3 
Mine foreldre ser helst at en annen enn meg overtar 3 5 0 
Min ektefelle/samboer ønsker ikke det/vanskelig å 7 5 10 
kombinere gårdsarbeid med familie og barn 
Sykdom, allergi eller høy alder 8 7 10 
Vet ikke/ andre årsaker 11 12 10 
N. 72 43 29 

2.1.3 De· som velger i strid med hva de helst ville valgt 

Til slutt vil jeg se litt på hva de odelsberettigete aller helst ville ha 
gjort hvis de kunne valgt helt fritt, uten å ta hensyn til bosted, 
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utdanning, yrke, inntekt, kjønn, foreldre, besteforeldre og søsken. Av 
hele utvalget ville 67 prosent tatt over hvis de kunne velge helt fritt, 21 
prosent ville latt være å ta over, og 12 prosent vet ikke. Ved fritt valg 
ville 76 prosent av odelsguttene tatt over og 52 prosent av odelsjentene 
gjort det samme. 

Som tabell 10 viser, velger de aller fleste av de odelsguttene, som ved 
fritt valg skulle ønsket å åta over gården, å gjøre det (93 prosent). For 
jentenes del er det ikke det samme samsvaret mellom ønsket om å ta 
over, og det å tro eller bestemme seg for å gjøre det. Hele en av fire av 
de jentene som ved fritt valg hadde tatt over gården, sier at de ikke tror 
eller har bestemt seg for å ikke gjøre det. 

Totalt sett er det 21 personer (9 menn og 12 kvinner) i vårt utvalg som 
gjeme skulle tatt over hvis de hadde et fritt valg, men som likevel tror 
de ikke vil gjøre det. Av disse har fem oppgitt at de har søsken som er 
flinkere eller har deltatt mer i arbeidet enn de selv, to har oppgitt at 
foreldrene ikke ønsker at de skal ta over, og tre oppgir at det vil koste 
for mye i form av penger og arbeid til at det vil lønne seg. De siste 11 
har enten ikke oppgitt grunn eller nevner forhold som alder og allergi. 
Fire av de fem som oppga at de hadde mer aktive søsken var jenter, og 
begge som oppga at den viktigste grunnen var at foreldrene ikke 
ønsket det var også jenter. Det er med andre ord en langt høyere andel 
av kvinner enn menn blant de sorri helst ville tatt over bruket men som 
likevel ikke tror at de kommer til å gjøre det i virkeligheten. Noen av 
jentene har latt hensynet til yngre søsken og foreldrenes ønsker gå 
foran egne ønsker om å ta over gården. 

For den gruppen som helst ikke ville tatt over hvis de kunne velge helt 
fritt, oppgir omtrent en av fire jenter at de likevel tror de kommer til å 
gjøre det. Nesten to av fire av guttene som helst ikke ville tatt over 
gården oppgir at de likevel tror at de kommer til å gjøre det. 

Det er til sammen 19 personer som oppgir at de kommer til å ta over 
selv om de helst ville latt det være (11 menn og 8 kvinner). 15 av disse 
oppgir at de tar over fordi gården ellers ville gått ut av familien eller av 
plikt og tradisjon. Fire har oppgitt andre årsaker. Det er de samme 
grunnene som oppgis både av kvinner og menn for at de tar over selv 
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om de helst skulle sluppet, men odelsguttene lar seg i større grad 
presse ennjentene. 

Tabell I 0. Andeler som velger å ta over etter hvorvidt de hadde gjort 
det hvis de hadde et.fritt valg (i prosent) 
Ved fritt valg hadde Ved fritt valg hadde Ved fritt valg vet jeg 
jeg tatt over gården jeg ikke tatt over ikke hva jeg ville 

gården gi ort 
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 

Tar over 93 75 46 26 46 50 
Tar ikke 7 25 54 74 54 50 
over 
N. 136 48 24 31 13 14 

For de flestes del ser det altså ut som om det er overensstemmelse 
mellom hva den enkelte har mest lyst til å gjøre uavhengig av 
forskjellige hensyn, og hva de tror de kommer til å gjøre når alt 
kommer til alt. Hvis vi skal våge oss ut på noen generalisering, ser det 
ut som om jenter i større grad enn gutter tar hensyn til andre forhold og 
derfor lar være åta over gården. For de som egentlig ikke har lyst til å 
ta over, ser det derimot ut som om andre hensyn veier sterkere for 
gutter enn for jenter. Guttene tar i større grad over selv om de egentlig 
ikke har lyst - familien, tradisjonen og plikten synes å veie tyngre for 
dem. 

2.2 Landbruksskoleelevene 

Utvalget består av 626 elever som går på VKI Landbruk og 
naturforvaltning og VKI Økologisk landbruk. Av disse er 55 prosent 
gutter og 43 prosentjenter. To prosent har ikke oppgitt om de er gutter 
eller jenter. Tatt i betraktning at landbruket er en svært mannsdominert 
næring, er andelen av jenter høyere enn en kanskje skulle forvente. 

De aller fleste av elevene, 83 prosent, befinner seg i aldersgruppen 16 
til 19 år. Det er denne gruppen som er garantert tilbud om tre års 
videregående utdanning gjennom Reform 94. 14 prosent er mellom 20 
og 29 år, og tre prosent er 30 år eller eldre. Det ser derfor ut soi:n om 
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det er en åpning for at også de som ikke er garantert plass i den 
videregående skolen har mulighet til å skaffe seg en 
landbruksutdanning. At denne muligheten holdes åpen er nok spesielt 
viktig for de mange som i 16-årsalderen ennå ikke har bestemt seg for 
om de skal ta over hjemgården, og som derfor bruker retten til 
videregående utdanning innenfor andre studieretninger. 

De ulike landsdelene har en forholdsvis lik andel av elever under 
landbruksfaglig utdanning sett i forhold til det totale antallet bruk i 
landsdelene. Tabell 11 viser den prosentvise fordelingen av alle som 
tar VKI Landbruk og naturforvaltning og VKI Økologisk landbruk 
fordelt på landsdeler. Den siste kolonnen viser den prosentvise 
fordelingen av gårdsbruk i landet etter landsdel. Det ser derfor ut som 
de lange avstandene i Nord-Norge ikke innebærer at de blivende 
gårdbrukerne i landsdelen forhindres i å ta relevant yrkesutdanning i 
større grad enn i resten av landet. Det er heller ikke signifikante 
forskjeller mellom landsdelene med hensyn til kjønn. Som vi ser av 
tabell 11, er en noe høyere andel av elevene på Sør- og Vestlandet 
jenter sett i forhold til resten av landet, mens Østlandet har en lavere 
andel av jenter under landbruksutdanning. Forskjellene er likevel ikke 
store. 

Tabell 11. Fordeling av elevene etter kjønn og landsdel (i prosent) 
02 prosentvis fordelin2 av J!årdsbruk etter landsdel 

p = ,36 Gutter Jenter Totalt N. Gårds-
bruk 

Østlandet 42 36 40 234 40 
Sør- og Vestlandet 32 38 35 204 37 
Trøndelag 13 12 13 76 14 
Nord-Norge 13 13 13 75 10 
Totalt 56 44 101 589 40 

Tre av fire elever i undersøkelsen oppgir at de ikke tidligere har tatt 
annen utdanning på videregående skoles nivå. 83 prosent av elevene er 
i aldersgruppen under 20 år, og av disse er det bare 12 prosent som har 
vært innom andre linjer før de begynte på studieretning for landbruk 
og naturbruk. 14 prosent av elevene er mellom 20 og 29 år, og av disse 
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har drøyt fire av ti tatt ett eller flere år på allmennfaglig/økonomiske 
fag og like mange har tatt ett eller flere år på andre yrkesretta 
studieretninger. Mindre enn to av ti i denne aldersgruppe11 hadde 
utelukkende grunnskole fra før. Den eldste aldersgruppen utgjør kun 
tre prosent av hele utvalget, og i denne gruppen er det omlag tre av ti 
som utelukkende har grunnskole. 

2.2.1 Tilknytning til landbruket og erfaring fra 
gårdsarbeid 

Litt over halvparten av elevene har vokst opp på en gård. Den nest 
største gruppen, en av fire elever, kommer fra ei bygd (men ikke fra 
gård), mens den siste fjerdedelen kommer fra et kommunesenter eller 
fra en by. Den mest slående forskjellen mellom gutter og jenter når det 
gjelder oppvekstmiljø, er at mens seks av ti av guttene har vokst opp 
på en gård, så gjelder det samme bare fire av ti jenter. Den forholdsvis 
høye jenteandelen på disse kursene skyldes derfor i stor grad jenter 
som ikke har den nære tilknytningen til landbruket som det å vokse 
opp på en gård gir. 

Ti b 1112 0 k d a e . 'PPVe stste etter k' (i' :1ønn 1 prosent 
P= ,00 Gutter Jenter Alle N. 
På en gård 61 41 52 317 
I ei bygd, men ikke på en gård 22 27 24 148 
I et kommunesenter 10 17 13 79 
I en mindre norsk by 3 5 4 22 
I en større by 5 10 7 42 
Totalt 56 44 100 608 

Det store flertallet av elevene, omtrent åtte av ti, oppgir at de har 
erfaring fra gårdsarbeid, og guttene oppgir det i større grad enn 
jentene. Mens 85 prosent av guttene har erfaring, oppgir bare 71 
prosent av jentene det samme. Det er derfor omtrent dobbelt så mange 
jenter som gutter som ikke har erfaring. Denne forskjellen skyldes at 
en høyere andel av guttene kommer fra gård. 
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Tabell 13. Erfarinf(fra f(årdsarbeid etter kjønn (i prosent) 
P = ,00 Gutter Jenter Totalt N. 
Ja 85 71 79 482 
Nei 15 29 21 129 
Totalt 56 44 100 611 

På spørsmål om hvor elevene har fått sin arbeidserfaring fra svarer 58 
prosent av guttene at deres erfaring skyldes oppvekst på gård, mens 
bare 37 prosent av jentene gjør det samme. For de av elevene som 
oppgir andre grunner til at de har fått erfaring, oppgir 25 prosent av 
både guttene og jentene at de har jobbet på gård, og to prosent av 
guttene og åtte prosent av jentene oppgir ferieopphold på gårder som 
deres erfaringsbakgrunn. 

Tabell 14. Bakgrunn for erfaring fra gårdsarbeid etter kjønn (i 
prosen t) 

P= ,00 Gutter Jenter Totalt N. 
Har ikke erfaring fra gårdsarbeid 15 29 21 129 
Jeg har vokst opp på gård 58 37 49 295 
Jeg har jobbet på gård 25 25 25 152 
Jeg har vært på ferier på gård 2 8 5 30 
Totalt 56 44 100 606 

2.2.2 Planer om å arbeide som bonde 

Landbruksskoleelevene utgjør en langt mer sammensatt gruppe enn 
odelsbarna. Litt under halvparten av elevene har ikke vokst opp på 
gård, og mer enn seks av ti har ikke odelsrett. Dette legger føringer for 
mulighetene til å arbeide som bonde, i og med at de aller fleste gårder 
overtas på odel. I tillegg er de fleste elevene innen videregående 
landbruksutdanning under 20 år, og for mange er yrkesplanene enda 
svært usikre. De oppgitte planene må derfor tas for det de er - nemlig 
planer. Landbruksutdanningen gir inngang til å arbeide i landbruket 
innenfor andre yrker enn i primærproduksjonen. Det er likevel 
elevenes planer i forhold til bondeyrket som vil stå sentralt i denne 
oppsummeringsrapporten. 1 

Hovedrapporten om landbruksskoleelever - LU-rapport m. 2 1997 - går 
nærmere inn på alternative yrkesmuligheter. 
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I og med at elevene har svært ulik bakgrunn - og at denne bakgrunnen 
innvirker sterkt på muligheten for å bli bonde - presenteres i det 
følgende to tabeller som viser forskjeller i planer. Mens 62 prosent av 
guttene oppgir at de planlegger å bli bonde, gjelder det samme bare 40 
prosent av jentene. 

Ti b 1115 ø k b 'd a e . ns e om a ar ei e som b d k' on e etter qønn (i' 1 vrosent 
Alle Gutter Jenter 

Ønsker å bli bonde 52 62 40 
Ønsker ikke å bli bonde 48 38 60 
N. 626 344 270 

Langt flere gutter ennjenter har odelsrett. Med odelsrett menes her 
enten best odel, eller dårligere, men med høy grad av sannsynlighet for 
at informanten er den som kommer til å ta over. En noe høyere andel 
av guttene med odelsrett oppgir at de ønsker å bli bonde enn jentene. 
Det som ikke kommer fram av tabellen, men som kommenteres i 
LV-rapport nr. 2 1997, er atjentene er langt mer usikre enn guttene på 
om de. skal ta over gården eller ikke. Dette er den samme tendensen 
som gjør seg gjeldende for odelsbamutvalget, se delkapittel 2.1. Av de 
som ikke har odelsrett oppgir nesten halvparten av guttene at de har 
tenkt å bli bonde mot bare 30 prosent av jentene. 

Tabe/116. Ønske om å arbeide som bonde for de med og uten 
d l k' (i' ~ o e srett etter r1ønn i prosent 

Odelsrett Ikke odelsrett 
Gutter Jenter Gutter 

Ønsker å bli bonde 78 71 48 
Ønsker ikke å bli bonde 22 29 52. 
N. 163 66 181 

Med dette er hovedtallene fra de to første delrapportene i 
rekrutteringsprosjektet presentert. I de følgende kapitlene vil 

Jenter 
30 
70 ' 

204 

materialet benyttes til å belyse hvilke faktorer som har forklaringskraft · 
i forhold til om de odelsberettigete benytter seg av odelsretten, og i 
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. forhold til om landbruksskoleelevene planlegger å arbeide som bonde 
i framtida. 
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3 Økonomiske faktorer 

I dette kapittelet settes det fram antakelser om strukturelle eller 
økonomiske sammenhenger som kan ha betydning for den enkeltes 
ønsker om å overta. Dette er sammenhenger som den enkelte ofte tar 
som gitt og som danner bakteppe for de beslutninger som fattes med 
hensyn til overtakelse av gård eller ikke. I første del vil det derfor bli 
presentert bakgrunn for hypotesedanningene om disse 
sammenhengene, og i den andre delen vil antakelsene testes gjennom 
regresjonskjøringer av datamaterialet. 

3.1 Økonomiske faktorer - antakelser om 
sammenhenger 

3.1.1 Teknologiske endringer og forandringer i 
landbrukspolitikken i etterkrigstiden 

I dette delkapittelet vil jeg beskrive de endringene som har skjedd i det 
norske landbruket i tiden etter andre verdenskrig. Mange av 
endringene i bruksstruktur, produksjon, sysselsetting og inntektsnivå 
skyldes teknologiske endringer i produksjonen og landbrukspolitikken 
slik den har vært ført på ulike tidspunkter. 

De første etterkrigsårene var preget av en høy produksjonsøkning 
samtidig som det var en stor reduksjon i antallet sysselsatte i 
landbruket. Mangel på innsatsfaktorer og maskiner reduserte 
jordbruksproduksjonen med omtrent en tredel under krigen, men 
allerede i 1949-50 nådde næringen førskrigsnivået (Furre 1991). 
Antallet bruk holdt seg nokså stabilt, mens antallet sysselsatte gikk ned 
fra 22 prosent av arbeidsstyrken i 1946 til 18 prosent i 1950. Det var i 
hovedsak leid arbeidshjelp og hjemmeværende barn som forlot 
landsbygda i de første årene. 

De første ti-årene etter krigen var preget av en eksplosjon med hensyn 
tiljordbruksteknikk. Antallet maskiner økte voldsomt. Fra 1939 til 
1949 ble antallet traktorer doblet, og fra 1949 til 1959 ble antallet 
nesten seksdoblet. Utviklingen gikk raskt også for andre 
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landbruksmaskiner. Det skjedde store endringer i den biologiske og 
kjemiske teknologien. Bruk av kraftfor og kunstgjødsel minket 
arbeidsbehovet og førte til økt avkastning. Plantevernmidlene kom 
også, og avlsarbeidet bidro til å øke avkastningen i husdyrholdet. Både 
arbeids- og arealproduktiviteten økte som en følge av utviklingen. 
Mens avgangen av arbeidskraft var stor var avgangen av arealer 
begrenset. 

Tekpologiske endringer, og med dem effektivitetsforbedringer og økt 
produksjon, har andre konsekvenser for landbruket enn for industrien 
på grunn av ulik inntektselastisitet. Etterspørselen etter matvarer øker 
ikke i samme grad som etterspørselen etter industrivarer når inntektene 
øker. Totalmarkedet for jordbruksprodukter er derfor begrenset, og en 
effektivitetsøkning vil derfor i større grad innebære billigere matvarer 
til forbrukerne enn høyere priser til produsentene. For industrivarer vil 
en høyere andel av gevinsten av effektivitetsfordelene tilfalle 
produsentene, et overskudd som igjen kan benyttes til å øke 
lønningene og til å investere i ny produksjon av enda flere produkter 
enn: tidligere. Dette gjenspeiles også i den endrede 
utgiftssammensettingen til husholdningene; en stadig mindre del av 
husholdningenes inntekter går til å dekke utgifter til matvarer og en 
høyere andel til industrivarer og kjøp av tjenester. 

Som vi nevnte er det ikke utelukkende teknologiske endringer som har 
hatt betydning for utviklingen i landbruksnæringen -
landbrukspolitikken har vekselvis modifisert og forsterket 
konsekvensene av teknologiens virkninger. Landbrukspolitikken som 
har vært ført i perioden inndeles gjeme i tre epoker. Den første 
perioden - fra de første etterkrigsårene til midten av 1970-tallet - var 
preget av at landbruket skulle rasjonaliseres og produksjonsenhetene 
skulle bli det som ble kalt "driftsøkonomisk lønnsomme". 
Myndighetene skulle ha en mer aktiv rolle i planleggingen og 
styringen av hele samfunnsøkonomien. I N asj onalbudsj ettet for 194 7 
ble det foretatt klare prioriteringer mellom næringene for hvor 
satsingen framover skulle komme. Hensikten var å bruke ressursene på 
en måte som ga høyest mulig avkastning. Det var industrien som 
kunne vise til den høyeste verdiskapningen, og arbeidskraft måtte 
sikres fra lavproduktive næringer som landbruket. Dermed var det 
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viktig å øke arbeidsproduktiviteten i landbruket, noe som skulle 
gjennomføres ved åta i bruk arbeidsbesparende teknologi og endre 
bruksstrukturen gjennom rasjonalisering. 

1970-tallet bar med seg et stemningsskifte både innad i 
landbruksnæringen og i samfunnet forøvrig. Flere faktorer bidro til 
dette. I landbruket var det stor misnøye med den politikken som ble 
ført. Til tross for økt produktivitet i landbruket var inntektene i 
næringen langt lavere enn i industrien. I følge utvalgstellingene til SSB 
gikk antallet bruk ned med over 6000 pr. år imellom 1970 og 1974. 
Nedgangen fra 1959 til 1969 var i overkant av 4000 bruk pr. år. 
Energi- og kornkrisa i 1973 førte til at argumentene om sjølberging sto 
sterkt. Det ble nå fokusert på at sjølbergingsgraden av matvarer var lav 
på basis av kaloriregnskaper. FNs store matvarekonferanse i Roma 
høsten 1974 varslet dessuten at det ble produsert for lite mat i verden, 
og at alle land burde legge større vekt på sjølforsyning og 
matvareproduksjon. Sommeren 1975 gikk en del bønder på Hitra i 
Sør-Trøndelag til skattestreik med krav om høyere priser og bedre 
levekår, og aksjonene spredte seg til resten av landet. Blant annet på 
bakgrunn av disse hendelsene fattet Stortinget i 1975 det såkalte 
"opptrappingsvedtaket", som slo fast at nettoinntekten pr. årsverk på et 
rasjonelt drevet bruk, som var stort nok til å gi full sysselsetting for en 
person hele året, skulle komme opp på et nivå som tilsvarte ei 
gjennomsnittlig årslønn for mannlige industriarbeidere i løpet av tre år. 
Den bedrede inntektssituasjonen i landbruket førte til økning i 
investeringer i landbruket og økt produksjon. Nedleggingstakten av 
bruk ble dempet, men rasjonalisering fortsatte likevel om enn i et 
langsommere tempo. Nedgangen var størst for mindre bruk i 
utkantstrøk. I de tre nordligste fylkene falt 36 prosent av brukene bort 
mellom 1979 og 1988, mot 13 prosent i Rogaland og ni prosent i 
Østfold. Den økte produksjonen skapte problemer som ble søkt løst 
blant annet gjennom toprisordningen for melk og økte krav til 
landbrukets organisasjoner om selv å bære ansvaret for regulering og 
tap som fulgte av overproduksjon. 

Medvinden for landbruksnæringen på 1970-tallet ble snudd til 
motvind i siste halvdel av 1980-årene. Dette skyldtes både den 
generelle politiske situasjonen i Norge og i det internasjonale 
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samfunnet, og forhold i landbruksnæringen selv. Mens etterkrigstiden 
var preget av at politikere og økonomer mente at markedet skulle 
styres, endret holdningene seg i løpet av 1980-tallet. Internasjonalt 
rådet en mer markedsorientert trend, og også de fleste politiske partier 
i Norge endret sitt syn på statens rolle i det økonomiske liv. Det nye 
synet på økonomi og marked gikk på tvers av en jordbrukspolitikk der 
bevisst styring av produksjonsvilkårene etter bestemte samfunnsmål 
var grunnleggende. Samtidig var det knappere rammer for offentlig 
virksomhet, og dette førte til at tunge poster på statsbudsjettet kom i 
søkelyset. Matvarer hadde tidligere - som en følge av de fleste lands 
ønske om selvforsyning - vært unntatt fra GATT-avtalens regelverk 
for å sikre frihandel, men dette ble endret etter inngåelsen av den siste 
avtalen som ble ratifisert i 1994. Stortingsproposisjon 8, som ble lagt 
fram høsten 1992, innebar en bekreftelse på at landbrukspolitikkens 
tidligere målsettinger - blant annet om inntektsnivået i landbruket - var 
forlatt. Markedskreftene skulle nå få en betydelig innflytelse på 
produksjon og inntekter. Et hovedmål ble å utvikle et "robust" 
landbruk gjennom reduksjon av kostnader og økt konkurranse blant 
annet fra importerte varer. Hensikten var å redusere overføringene, 
effektivisere produksjonen og skaffe billigere mat. 

Nedgang i antall driftsenheter 

1939 1949 1959 1969 1979 1989 

Figur 1. Nedgang i antall driftsenheter 
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Konsekvensen av teknologiske endringer på den ene siden og den førte 
landbrukspolitikken på den andre siden har vært en halvering av 
antallet bruk i Norge i løpet av de siste femti årene samtidig som de 
resterende bruk har blitt større. Utviklingen er vist i figur 1 og 2. 
(Kilde: SSB) 

Endringer I sammensetningen av driftsenhetene etter 
antall dekar jordbruksareal 
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Figur 2. Endringer i sammensetningen av driftsenhetene etter 

antall dekar jordbruksareal 

3.1.2 Egenskaper ved gården 

I følge nyklassisk økonomisk teori skal arbeidsmarkedet fungere etter 
de samme premissene som andre markeder. Høyt lønnsnivå i enkelte 
sektorer er indikatorer på at etterspørselen etter arbeidskraft er spesielt 
stor der fordi disse sektorene er i vekst og fordi avkastningen er høy. 
Sektorer med mindre avkastning som lønner dårligere vil bli nødt til å 
avgi arbeidskraft fordi arbeidskraften søker seg mot arbeidsplasser 
som gir en høyere timesbetaling. Lønnsnivået vil være ulikt til 
arbeidsmarkedet igjen er i balanse mellom etterspørsel og tilbud på 
arbeidskraft. Arbeidsmarkedet er imidlertid ikke homogent, ulike krav 
til utdanning gjør at ikke alle kan gå inn i alle jobber, og det kreves 
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mer økonomisk uttelling for at en person skal søke arbeid der han eller 
hun blir nødt til å flytte, enn hvis det arbeidet som søkes ligger på det 
stedet han eller hun allerede bor. Det siste er en konsekvens av at 
mennesker ikke bare ønsker å maksimere økonomisk velferd, men 
også andre goder som eksempelvis stabilitet. Det å ha en interessant 
jobb eller opprettholde tradisjoner i slekten, kan også kompensere for 
at man ikke tar ut maksimalt av det oppnåelige økonomiske utbyttet. 

Spissformulert kan man derfor tenke seg at de gårdbrukere som 
utelukkende har økonomiske årsaker til å drive gården vil forlate den 
dersom den timeslønnen han eller hun har mulighet for å oppnå i 
landbruket ligger under timeslønnen i andre sektorer hvor han eller 
hun har mulighet for å få arbeid, eller han eller hun vil leie bort jorda 
dersom det vil gi et høyere økonomisk utbytte enn å drive den selv. 
Også bønder som av andre årsaker enn de rent økonomiske ønsker å 
arbeide på bruket vil normalt ha en grense for hvor mye lavere 
timesinntekt i forhold til inntektsnivået i andre mulige jobber de 
aksepterer før de velger å legge ned driften eller leie bort jorda. 

Det er store problemer forbundet med å beregne inntektsnivået i 
landbruket. Siden gårdbrukeren selv eier produksjonsmidlene, må han 
eller hun selv finansiere investeringer på bruket. Kapitalutgiftene vil 
derfor variere svært mye fra bruk til bruk avhengig av hvor lenge det 
er siden det ble foretatt større investeringer på bruket. Dermed blir 
ikke næringsinntekten et godt mål på husholdets mulighet til forbruk. 
Gården vil i en periode med høye kapitalkostnader gi svært lite eller 
ingen ting i vederlag for arbeidet som legges ned på bruket, mens den 
samme gården no~n år etter kan gi atskillig bedre inntekter for bonden. 
Likedan kan bonden velge å ikke investere i maskiner og bygninger og 
på den måten ta ut vederlag for arbeid gjennom å tære på 
egenkapitalen. Denne siste måten å sikre inntekter for husholdet er 
imidlertid ikke bærekraftig over tid, og bruk som drives på denne 
måten vil akkumulere behovet for investeringer eller på sikt legges 
ned. Opptrappingsvedtaket fra 197 5 (om lik inntekt for et årsverk i 
landbruket og i industrien) førte til en opptrapping av 
inntektsmulighetene i landbruket. I løpet av de ti siste årene er 
forskjellene mellom industri og landbruk imidlertid igjen økt kraftig. 
Mens et årsverk i landbruket i dag beregnes til 120 000 kroner ligger 
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en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn på 207 000 kroner. 
Levekårsundersøkelsen for norske bønder viser at gjennomsnittlig 
næringsinntekt for alle gårdbrukere lå på 108 000 kroner i 1994, og 
gjennomsnittet for heltidsbønder var 160 000 kroner (Strøm m.fl. 
1996). Deler av dette beløpet skal imidlertid dekke kostnadene knyttet 
til egen- og lånefinansiert kapital, og dette innebærer at vederlaget for 
arbeid er betydelig lavere. 

Av de ovenfornevnte grunnene er det vanskelig å finne ett mål som gir 
et godt bilde av lønnsomheten ved gårdsbruk, og dette medfører 
problemer når jeg ønsker å undersøke sammenhengen mellom de 
odelsberettigetes ønsker om åta over hjemgården og økonomien på 
bruket. Siden det trolig er svært store forskjeller i de odelsberettigetes 
kunnskaper om ligningsdata, var det lite hensiktsmessig å spørre de 
odelsberettigete om detaljerte forhold rundt inntekt og kapitalutgifter 
på de enkelte brukene. Derfor har jeg valgt å lage en indikator for · 
gårdsbrukenes økonomiske situasjon på et mer subjektivt grunnlag. 
Indikatoren er laget på bakgrunn av de odelsberettigetes egen 
oppfatning av hvilket inntektspotensiale brukene har, og den er 
dermed ikke et objektivt mål for økonomien på brukene. Spørsmålet 
og svaralternativene de odelsberettigete fikk var som følger: 

"Hvis du skal vurdere den økonomiske siden ved bruket som du har 
odelsrett til, hvordan vil du karakterisere inntektsmulighetene på 
bruket? 
1. Bruket kan være eneste inntektskildefor en familie 
2. Bruket kan være eneste inntekskilde for en familie hvis vi foretar 
utviding eller omlegging 
3. Bruket kan være hovedinntektskilde hvis jeg eller eventuelt ektefelle 
/samboer arbeider noe ved siden av 
4. Bruket kan være hovedinntektskilde hvis jeg eller eventuelt 
ektefelle/samboer arbeider noe ved siden av, og vi foretar utviding 
eller omlegging 
5. Bruket har liten økonomisk betydning. Mest sannsynlig vil både jeg 
og eventuell ektefelle/samboer arbeide utenfor gårdsbruket. " 

Indikatoren er utformet slik at de som har svart positivt på enten 
alternativ I eller 2 inngår i gruppen som betegnes som de med "best 
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økonomi", de som har svart positivt på alternativ 3 eller 4 inngår i 
gruppen "middels økonomi", og de som har svart positivt på alternativ 
5 har fått betegnelsen "dårligst økonomi". Ut fra mine resonnementer 
omkring forholdet mellom ønsket om å være bonde og økonomien i 
det å drive et gårdsbruk vil jeg derfor prøve om det er en sammenheng 
mellom inntektspotensialet, slik de odelsberettigete oppfatter det, og 
viljen til å overta gårdsbruket. 

Ut fra erkjennelsen av begrensningene ved "inntektsmålet" som er 
presentert overfor, har jeg også valgt tre andre indikatorer på 
gårdsbrukets økonomiske evne. Det ene målet er størrelsen på det 
dyrka arealet på bruket, det andre er hvorvidt det er foretatt større 
investeringer (investeringer på mer enn 50 000 kroner) på bruket i 
løpet av de siste fem årene, og det tredje dreier seg om antalletårsverk 
på bruket2. Størrelsen på det dyrka arealet har hatt betydning for hvor 
utsatt et bruk er for nedleggelse. Det er de minste brukene som i størst 
grad legges ned. Men heller ikke dette målet er i seg selv godt nok, i 
og med at det er store forskjeller mellom de ulike 
produksjonsretningene med hensyn til hvor stort areal som er 
nødvendig for å oppnå en viss inntekt. Korndyrking er mer 
arealkrevende enn eksempelvis grønnsakproduksjon. Jeg stiller likevel 
opp en hypotese om at det er større interesse for å overta gårdsbruk 
som har 100 dekar eller mer dyrka areal enn de med mindre enn 100 
dekar. 

Bruk som i lengre tid har blitt drevet uten at gårdbrukeren har foretatt 
større investeringer i maskinpark og bygninger vil etter hvert 
akkumulere et investeringsbehov for å kunne være økonomisk 
drivverdige. Det at bruk er lite tidsmessige vil derfor kunne bety at de 
odelsberettigete vurderer overtakelse som lite aktuelt, i og med at 
bruket vil måtte gå gjennom en lengre periode hvor det må legges ned 
mye arbeid og penger for å sikre økonomien på sikt. Min hypotese er 
derfor at de odelsberettigete er mindre tilbøyelige til å velge å ta over 
bruk hvor det ikke har vært foretatt investeringer i løpet av de siste 
fem årene, enn bruk hvor det er foretatt slike investeringer. 

2 Både "inntektsmålet", og de tre andre målene er mer utførlig beskrevet i 
delrapport 1 i dette prosjektet "Skal - skal ikke". 
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Til slutt har jeg satt opp en antakelse om at en høyere andel av de 
odelsberettigete som kommer fra gårdsbruk som har to årsverk eller 
mer, enn av de odelsberettigete som kommer fra gårdsbruk som har ett 
årsverk eller mindre vil overta. Dette er ut fra den antakelsen at antall 
årsverk både sier noe om arbeidskraftbehovet på gården og at dette 
sannsynligvis også har betydning for inntektsmulighetene som ligger i 
gårdsbruket. 

3.1.3 Bosetting og sentralisering 

I hele etterkrigsperioden har det skjedd en geografisk omfordeling av 
befolkningen i Norge. Byområdene har økt sin andel av befolkningen 
på bekostning av landområdene, men dette til tross er det svært :fa 
områder som har blitt avfolket. Det er flere grunner til dette, men en 
hovedårsak er den nasjonaldemografiske utviklingen i perioden etter 
krigen. I lange perioder har vi hatt store og økende fødselskull - og i og 
med at det i landområdene tradisjonelt har blitt født flere barn pr. 
kvinne enn i sentrale områder, så har landet i hele etterkrigsperioden 
hatt en demografisk situasjon med to store fordeler for den regionale 
utviklingen innebygd i seg. For det første har landet som helhet hatt en 
sammenhengende vekst i størrelsen på den yngste voksengenerasjonen 
i befolkningen. For det andre fikk de områdene i landet som løpende 
har avgitt ungdom til sentrale områder, også mer av veksten i 
utgangspunktet før ungdomsflyttingene fant sted. Derfor har sentrale 
områder kunnet :fa en høyere andel av den totale befolkningen uten at 
det nominelle folketallet har gått sterkt tilbake i mange kommuner, og 
derfor var flyttemønsteret udramatisk i løpet av femti-, seksti- og 
syttiårene (Sørlie 1995a). 

Barnekullene født på slutten av sekstitallet og på begynnelsen av 
syttitallet var i tillegg til å være de største, også de siste som var 
kraftig overrepresentert i utkantområdene. De geografiske skjevhetene 
ved fruktbarhetsnedgangen og en sterk regional utjevning av 
fruktbarhetsnivået i forbindelse med den nye fruktbarhetsøkningen på 
slutten av 1980-årene har snudd opp ned på det tradisjonelle 
geografiske barnefordelingsmønsteret. For første gang i historien er 
overrepresentasjonen av barn i landområdene snudd til 
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underrepresentasjon. I stedet for store og geografisk overrepresenterte 
ungdomskull får distriktene fra nå av altså lavere og til dels geografisk 
underrepresenterte årskull opp i ungdomsrekkene, mens mer sentrale 
strøk allerede før flytting har overrepresentasjon av barn og unge. 
Fødselsoverskuddet i landområdene førte tidligere til at 
befolkningstallet ikke gikk ned til tross for et stort flytteunderskudd. I 
og med at de over førti flytter i langt mindre grad enn personer i 20- og 
30-årene blir det en stadig høyere andel eldre i landområdene, og 
situasjonen betegnes av mange som forgubbing. Mange kommuner har 
allerede et fødselsunderskudd som resultat av høye dødstall kombinert 
med lave fødselstall, og andre kommuner vil komme i den samme 
situasjonen i nær framtid avhengig av hvor langt utviklingen har 
kommet. Fortsatt innflytteunderskudd i disse kommunene vil 
akselerere utviklingen. Sagt på en annen måte: Før beveget geografisk 
overrepresenterte ungdomsgrupper seg mot områder med 
underrepresentasjon. Med uendrede retninger i flyttemønsteret vil det i 

· framtida bli omvendt. 

De kommunene som har opplevd en slik demografisk endring kalles 
gjeme uttynningskommuner, og de befinner seg i usentrale områder. 
Mens reduksjonen i barnetall (barn mellom 5 og 14 år) på landsbasis 
gikk ned med 17 prosent i løpet av perioden 1981 - 1991, så gikk det 
ned med 25 prosent i de minst sentrale områdene (Sørlie 1995b). Enda 
mer markant blir forskjellen hvis vi ser på Oslo, hvor det gikk ned med 
7 prosent, mot kystområdene i Nord-Norge der reduksjonen var på 35 
prosent. 

Uttynningen av distriktskommunene er ikke bare en demografisk 
prosess, den har også koblinger til den lokale økonomien, og stedets 
sosiale og kulturelle livskraft. Aasbrenn (1995) peker på følgende 
mulige konsekvenser: En befolkningsnedgang forventes å gå ut over 
sysselsettings- og inntektsgrunnlaget i den sektoren av økonomien som 
betjener lokalbefolkningen, slik at folk mister levebrødet og eventuelt 
tvinges til å flytte. Skattegrunnlaget forventes å forvitre og gjør det 
vanskeligere å løse lokale fellesoppgaver. Uttynning medfører 
problemer med å opprettholde service- og kulturtilbud i områder der 
folketallet går tilbake, og i kjølvannet følger tilgjengelighetsproblemer. 
Det er heller ikke tilfeldig hvem som flytter og hvem som blir. Uansett 
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vil stedets forråd av "human kapital" krympe. Dette kan føre til 
utarming av det sosiale miljøet og stedet som sosialt og kulturelt 
fenomen forvitrer. 

Side 39 

Landbruksbefolkningen er ikke likt geografisk fordelt som 
befolkningen som helhet. Nesten fire av ti gårdsbruk (38 prosent) som 
mottar produksjonstillegg ligger i kommuner som er i 
befolkningsmessig tilbakegang. Det er derfor ikke en liten andel av 
landbruksbefolkningen som bor i områder som utsettes for 
uttynningsmekanismene. I og med at jordbruk i likhet med andre 
aktiviteter i primærnæringene er stedsbundet, er den enkelte bonden 
ikke mobil med mindre han eller hun slutter å være bonde. 
Gårdbrukere er derfor sannsynligvis mindre villige til å flytte enn 
andre grupper. Dette betyr likevel ikke at ikke gårdbrukeres barn 
flytter - og spørsmålet som da reiser seg er om odelsbarna fra disse 
områdene ønsker åta over gårdsbruk. Vår hypotese er at 
landbruksbefolkningen også utsettes for uttynningsmekanismene som 
virker på den øvrige befolkningen i kommunene i befolkningsmessig 
tilbakegang, og at de odelsberettigete med gårder som ligger i slike 
kommuner i mindre grad ønsker å overta enn odelsberettigete fra mer 
sentrale områder. 

3.1.4 Utdanning 

Utdanningssituasjonen har forandret seg dramatisk i løpet av de tre 
siste generasjonene. Størstedelen av besteforeldregenerasjonen til 
dagens unge voksne hadde ikke noe alternativ til åta seg en jobb etter 
at de var ferdige med den obligatoriske skolen, fordi kostnadene var 
for høye og de var nødt til å arbeide for å bidra til familieøkonomien. 
Velstandsøkningen førte til at deres barn i stor grad kunne velge å 
enten gå ut i arbeid eller å ta en utdanning, det var plass i 
arbeidsmarkedet for ufaglærte, samtidig som økonomien tillot at de 
tok utdanning. For de som var unge på slutten av åtti- og på nittitallet 
var valgmuligheten innskrenket kraftig. Arbeidsløsheten rammet 
spesielt unge uten yrkeskompetanse, og alternativet til lediggang var 
utdanning - som på sikt skulle gi den kompetansen som 
arbeidsmarkedet krever. 
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Mens omlag 55 prosent av 16 - 18-åringene var under videregående 
opplæring i 1975, økte andelen til 89 prosent i 1994. Den økte 
satsingen på videregående opplæring, samt situasjonen i 
arbeidsmarkedet, førte i neste omgang til tilstrømmingen til høyere 
utdanning. Høsten 1983 var 12-13 prosent av ungdomskullet mellom 
19 og 24 år registrert som studenter ved universitet og høyskoler, og 
foreløpige tall fra 1995 viser at andelen var kommet opp i 25 prosent 
(Tall fra SSB). 

For ungdom fra distriktene har valget av høyere utdanning også for 
mange medført at de samtidig velger seg bort fra hjemstedet. Heggen 
(1995) drøfter denne problemstillingen3• Hans undersøkelse viser at 
mens mer enn seks av ti av 32-åringene som ikke har utdanning utover 
grunnskole etablerer seg i hjemkommunen, så gjelder det samme 
mindre enn en av ti av de som har valgt høyere utdanning på 
hovedfagsnivå (fem år eller mer). Videre undersøker han om det er 
endring i bostedsvalget for kvinner og menn i de to aldersgruppene; 32 
år og 21 -22 år, med utdanning på cand.mag. nivå. I den eldste 
aldersgruppen valgte 1 7 prosent av kvinnene med en 
"velferdsstatsutdanning" å bosette seg i hjemkommunen, mot 13 
prosent av mennene. Av de andre (i hovedsak økonomiske-, 
administrative- og tekniske fag) valgte 13 prosent av kvinnene 
hjemkommunen og 22 prosent av mennene. Den yngste aldersgruppen 
ser ut til å være mer tilbøyelige til å velge hjemkommunen enn den 
eldste. Her har 34 prosent av jentene og 42 prosent av guttene med 
"velferdsstatsutdanning" planer om å bosette seg på hjemstedet, og 33 
prosent av jentene og 23 prosent av guttene med andre fag. 
Trendendringen kan ha flere årsaker. I løpet av første halvdel av 
nittitallet har det vært en økning i arbeidsplassene i kommunal sektor, 
slik at mulighetene for å finne relevant arbeid kan være noe bedre for 
den yngste aldersgruppen enn for de som var ferdige med utdanningen 
på midten av åttitallet. Det er likevel usikkert om trendendringen er 
reell, i og med at det for de yngstes del dreier seg om deres planer for 
framtida - og bare framtida kan vise hvor de bosetter seg. Selv om en 
høyere andel av de med høyere utdanning skulle velge å bosette seg 

Undersøkelsen omfatter personer i Møre og Romsdal. For de på 32 år er 
det det faktiske valget av utdanning/bosted som det refererer seg til, mens for den 
yngste aldersgruppen dreier det seg om planlagt utdanningsnivå og bosted. 
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lokalt er det fortsatt en klar tendens i retning av at de som velger 
høyere utdanning bosetter seg utenfor hjemkommunen, og i tillegg er 
det langt flere av de yngre som har slike utdanningsplaner enn blant de 
eldre. 

Mulighetene for å ta arbeid på hjemstedet har betydning for 
muligheten for å velge å komme hjem igjen. Arbeidsmarkedets 
betydning vil jeg drøfte nærmere i neste delkapittel. Men også andre 
forhold skaper avstand som igjen kan føre til at unge kanskje heller 
etablerer seg på større steder. Magnussen (1995) har i en undersøkelse 
om unge voksne i bygdesamfunn påpekt at høyere utdanning skaper 
avstand. To sitater fra dette arbeidet illustrerer dilemmaer for denne 
gruppen: 

"Når ein har studert ei stund og fått litt". kanskje vidare 
perspektiv på ting, då opplever ein kanskje." - eg snakkar ikkje 
negativt om dei andre i bygda - men dei har jo kanskje litt enkle 
vinklingar på problemstillingar som eksisterer rundt omkring i 
samfunnet. Men".det var jo sånn ein sjølv også var før ein lærte 
å opne au ga, for å seie det sånn ... " 

"Så det som eg har følt veldig mykje, det at viss eg trefffolk som 
bur der, så må eg gå inn på deira premiss og spørre etter ungar 
og." Eg må gå inn på dei premissa som er der. Det er ikkje no kon 
som strekk ut handa til meg og spør: Korleis er det? Korleis 
er det å ha tatt den utdanninga? Kva heldt du på med då? Når dei 
spørsmåla kjem, så er det: Kva i all verda er det du held på med?" 

(Magnussen 1995) 

Utdanningseksplosjonen favner også landbruksbefolkningen. 
Odelsgutter og odelsjenter påvirkes av de samme utviklingstrendene 
som andre unge i bygdenorge, selv om nok mange på sikt har tenkt å ta 
over hjemgården. Gjennomsnittsalderen for overtakelse av gård er 33 
år (Eldby 1996a), og mange velger derfor både åta høyere utdanning 
og å ha lønnsarbeid i påvente av overtakelse. Siden man på mange 
bruk er avhengig av å ha biinntekter ved siden av gårdsdriften, finner 
nok også mange at de i likhet med øvrige unge må kvalifisere seg i et 
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arbeidsmarked som i stadig økende grad stiller krav om formelle 
kvalifikasjoner. 

Side 42 

Den store økningen i antallet videregående skoler har ført til at de 
fleste kan ta videregående utdanning på hjemstedet. Å gå videre og ta 
høyere utdanning, derimot, innebærer for de flestes del at de er nødt til 
å flytte hjemmefra og til fylkessentra eller landsdelssentra. Dette kan 
skape avstand - både til bygda og til det daglige arbeidet på gården - en 
avstand som kanskje i neste omgang fører til at man velger bort både 
hjemstedet og gården. Nye bånd knyttes på det nye stedet, mange 
stifter familie i løpet av 20-årene, og ektefellens ønsker og planer må 
også tas med i betraktning når beslutningen om overtakelse og å flytte 
hjem igjen tas. Jeg vil derfor anta at det å velge høyere utdanning også 
innebærer at sannsynligheten for å ta over odelsgården vil være lavere 
enn med videregående utdanning. 

3.1.5 Arbeidsmarked 

De fleste brukene i Norge er små, og en vesentlig del av inntektene for 
mange brukerfamilier kommer fra kilder utenomjordbruket. En 
forklaring på dette er at gårdbrukere har vært nødt til å gå ut i annet 
arbeid for å kompensere for nedgang i produksjonsinntektene. Dette er 
likevel ikke hele forklaringen. Kombinasjonsdrift har vært en naturlig 
driftsform for mange gårdbrukere. Fra gammelt av var det vanlig, og 
for mange er det fortsatt vanlig, å drive gård i kombinasjon med andre 
aktiviteter innen primærnæringene - fiske i mange kystkommuner og 
skogbruk i mange innlandskommuner. Men gårdbrukere har også 
deltatt i anleggsarbeid, og i våre dager har mange fast lønnsarbeid på 
hel- eller deltid i tillegg til å være bonde. Tall fra Landbrukets 
Utredningskontors levekårsundersøkelse for norske bønder viser at 72 
prosent av gårdbrukerne henter inntekt fra andre kilder enn jordbruket 
(det vil si næringsinntekt fra skogbruk, fiske, annen næringsaktivitet, 
lønnsarbeid m.m.). Gjennomsnittsbrukeren i utvalget tjente 120.000 
kroner på arbeidet utenfor jordbruket i 1994 (Strøm m. fl.1996) . Det er 
store forskjeller mellom produksjonsretningene i inntektsandelene som 
stammer fra jordbruk vis. andre kilder. Melkeprodusentene har en 
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betydelig høyere andel av husholdsinntektene fra jordbruket enn 
kornbøndene. 

Side 43 

Til nå har vi drøftet gårdbrukerens, og dermed vanligvis menns, 
yrkesaktivitet utenom bruket. Kvinnene i landbruket har tradisjonelt 
vært fullt besatt med arbeidet på gården, men som vi innledningsvis 
var inne på, er kvinnene langt på vei presset ut av landbruket blant 
annet som en følge av mekanisering. I første halvdel av etterkrigstiden 
var det uvanlig at gifte kvinner var ute i lønnsarbeid, men dette endret 
seg i løpet av 1970-årene. Spesielt oppbyggingen av velferdsstaten 
skapte mange arbeidsplasser innen undervisning og 
omsorgsfunksjoner som kvinner gikk inn i. Mange av de nye jobbene 
var deltidsjobber som lett lot seg kombinere med omsorg for barn og 
arbeid i hjemmyt, og - ikke minst - mange av jobbene befant seg også i 
distriktene. Kvinnene fikk gjennom lønnsarbeidet en økende 
økonomisk uavhengighet, samtidig som husholdenes økonomiske 
virkelighet forandret seg. Industrivarer sank i pris i forhold til 
arbeidskraftens verdi, og mye av arbeidet som husmødre tidligere 
gjorde hjemme lønte seg ikke lenger, som en følge av at man lettere 
kunne bytte til seg varer og tjenester som tidligere ble utført i hjemmet 
mot en inntekt ervervet i arbeidsmarkedet. Den generelle 
velstandsøkningen sammen med endringer i husholdningenes 
utgiftssammensetting (man bruker en lavere andel av inntektene på 
eksempelvis mat og andre dagligvarer - og en høyere andel på bolig) 
har ført til at mange husholdninger er avhengig av to inntekter. Som en 
følge av disse strukturelle endringene har også kvinnerollen endret seg, 
svært mange unge kvinner anser det som en selvfølge å delta i 
arbeidsmarkedet, og motivene er for mange ikke utelukkende av 
økonomisk art. Deltakelse i arbeidslivet innebærer også realisering av 
interesser, og arbeidet gir også en mulighet for deltaking i sosiale 
aktiviteter. 

Det økte utdanningsnivået i samfunnet som vi omtalte i forrige 
delkapittel, har også omfattet landbruksbefolkningen. Personer med 
høyere utdanning har også en høyere yrkesdeltakelse enn personer uten 
høyere utdanning, og derfor er det grunn til å tro at andelen av 
gårdbrukere, og spesielt deres ektefeller, som søker arbeid utenom 
bruket vil være økende. 
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Jeg antar at de utviklingstrekkene som det er vist til i dette 
delkapittelet også vil ha innvirkning i forhold til rekrutteringen til 
landbruket. Det er vist til at en høy andel av gårdbrukerne henter deler 
av sin inntekt fra økonomiske aktiviteter utenom bruket, og til at 
spesielt kvinnene har økt sin yrkesaktivitet samtidig som deres 
arbeidsmengde i landbruket har sunket. De lave inntektene i 
landbruket bidrar til at det for manges del vil være økonomisk 
nødvendig med biinntekter, noe som medfører at det vil være svært 
vanskelig å ta over bruk som ligger i områder der det er vanskelig å 
finne arbeid for bondens ektefelle og/eller for bonden selv. I løpet av 
1980-årene og i første halvdel av 1990-årene har vi hatt to perioder 
med høy arbeidsløshet. Den aldersgruppen som i størst grad bekymrer 
seg for mulighetene for å finne jobb er de yngste voksne - personer 
under 30 år. Det er personer i denne aldersgruppen som utgjør 
hovedtyngden av de som i dag står overfor valget om de skal overta 
gård eller ikke. 

I perioder med arbeidsløshet vil denne ikke være likt geografisk 
fordelt, og det vil derfor være områder hvor ledigheten er større enn i 
andre. Det er også forskjeller i hvilke typer jobber som finnes på ulike 
steder. Generelt er det slik at små arbeidsmarkeder er mer sårbare enn 
større. Sentrale områder har, som en følge av et større 
befolkriingsgrunnlag, et mer differensiert tilbud av tjenester, og 
dermed også et mer differensiert behov for arbeidskraft. Et stort og 
variert arbeidsmarked gir lettere sysselsetting til 
toinntektshusholdningene, og det er mer robust i forhold til 
omstillinger. Arbeidsmarkedet på mindre steder kan være mer ensidig 
og sårbart, og dermed begrenset med hensyn til hvilken type 
arbeidskraft som kreves. De sentrale regionene har gjennomgående 
hatt en vesentlig lavere andel av arbeidsløse enn de perifere og små 
regionene (Byfuglien 1991 ). Svært mange av de odelsberettigete eller 
de som tenker på å kjøpe gård, vil være bundet til lokalsamfunn i 
distriktene i og med at det i hovedsak er der vi finner gårdsbruk. Det er 
likevel lokale variasjoner knyttet til hvordan arbeidsmarkedet er både i 
distriktene og i sentrale områder, og det er individuelle forskjeller med 
hensyn til jobbpreferanser og utdanningsbakgrunn. Jeg stiller derfor 
opp den hypotesen at de odelsbama som er bekymret for sine egne 
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muligheter til å få jobb i tillegg til bruket er mindre tilbøyelige til å 
benytte sin odelsrett enn de som ikke er bekymret for mulighetene til å 
få en tilleggsjobb på stedet der gården ligger. 

3.1 .6 Oppsummering av antakelser om faktorer som 
bidrar i positiv og negativ retning med hensyn til 
overtakelse 

Helt til sist i dette delkapittelet vil jeg sette opp en oversikt over de 
forhold som jeg antar bidrar i positiv eller negativ retning med hensyn 
til å forklare overtakelse. 

Faktorer som trekker i 
retning av velge å ta over 
gårdsliruk 

• Inntektene fra gårdsbruket 
kan gi et viktig bidrag til 
husholdningens økonomi 

• Gårdsbruket har mer enn 
100 da. dyrket mark 

• Det er foretatt større 
investeringer på bruket i 
løpet av de siste fem årene 

Faktorer som trekker i 
retnin& av å velge å ikke ta 
over gardsbruk 

• Inntektene fra gårdsbruket 
har liten betydning som 
bidrag til husholdningens 
økonomi 

• Gårdsbruket har mindre enn 
100 da. dyrket mark 

• Det er ikke foretatt større 

• Gårdsbruket har to eller flere • 
årsverk 

investeringer på bruket i 
løpet av de siste fem årene 
Gårdsbruket har ett årsverk 
eller mindre 

• Befolkningsutviklingen i 
kommunen er positiv 

• Gårdsbruket har sentral 
beliggenhet 

• Den odelsberettigete har 
ikke utdanning ut over 
videregående skole 

• Den odelsberettigete anser 
jobbmulighetene på stedet 
der gårdsbruket ligger for å 
være gode 
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• Befolkningsutviklingen i 
kommunen er negativ 

• Gårdsbruket har usentral 
beliggenhet 

• Den odelsberettigete har 
høyere utdanning 

• Den odelsberettigete anser 
jobbmulighetene på stedet 
der gården ligger for å være 
dårlige 
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3.2 Økonomiske faktorer - resultater 

3.2.1 Metode 
I dette delkapittelet vil jeg undersøke hvordan vårt datamateriale 
understøtter eller avviker i forhold til de hypotesene/antakelsene som 
ble presentert i delkapittel 3 .1. I LD-rapport nr. 4 1996 "Skal - skal 
ikke?" er disse spørsmålene også drøftet, og resultatene er presentert i 
form av krysstabeller. Krysstabellene har den svakheten at vi ikke kan 
utelukke at tilsynelatende logiske sammenhenger skyldes samvariasjon 
med en tredje variabel. Dette skjer fordi vi bare kan undersøke 
hvordan en variabel av gangen virker inn på det vi måler (i dette 
tilfellet om de odelsberettigete ønsker å overta eller ikke). Vanligvis er 
et gitt utfall på den avhengige variabelen (altså hvor høy andel som 
velger åta over) et utslag av flere faktorer som virker samtidig. Det 
kan tenkes at variabler som tilsynelatende har forklaringskraft når de 
settes opp alene er korrelert med en eller flere andre variabler. Et 
eksempel på denne typen sammenhenger kan være når jeg undersøker 
om det er sammenheng mellom utdanningsnivå og vilje til å overta et 
gårdsbruk. Ved bare å sette disse to variablene opp mot hverandre kan 
det se slik ut, men hvis utdanning kontrolleres mot andre variabler som 
for eksempel kjønn, så kan det kanskje vise seg at utdanning i seg selv 
ikke spiller noen rolle. Det kan kanskje heller være slik at det er store 
utdanningsforskjeller mellom jenter og gutter, og at det er andre 
variabler hvor gutter og jenter skårer ulikt som egentlig styrer 
beslutningen om overtakelse. 

Ved å bruke logistisk regresjon reduserer man dette problemet fordi 
metoden tar hensyn til mange variabler på en gang. Variabler som ikke 
bidrar til å bedre modellens forklaringsstyrke, det vil si at utslaget helt 
ut skyldes samvariasjon med andre variabler, utelates ved hjelp av 
denne metoden. 

Logistisk regresjon er dermed en metode der vi beregner hvordan 
endringer i ulike variabler endrer sannsynligheten for et gitt utfall (det 
vil si for åta over eller ikke ta over). Metoden beregner såkalte 
"B-koeffisienter". En B-koeffisient angir hvor mye sannsynligheten for 
overtakelse endres når variabelen endres en enhet - for eksempel fra 
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lav utdanning til høy utdanning. Vi kan ikke slutte direkte fra 
størrelsen på B-koeffisienten hvor stor sannsynligheten for overtakelse 
er. Men vi vet at hvis tallet er positivt, så øker sannsynligheten for 
overtakelse, når variabelen endres. For å kunne beregne hvor stor 
forskjellen blir i sannsynlighet, må man regne noe. Den metoden jeg 
har benyttet meg av innebærer at bare de variablene som har fått 
signifikante utslag er med i tabellene. At en variabel er signifikant 
betyr at den øker forklaringsstyrken til regresjonen, det vil si at man 
bedre kan forutsi hvem som overtar og hvem som ikke overtar. 

I og med at gutter og jenter i noen tilfeller drar i hver sin retning, har 
jeg funnet det hensiktsmessig å først presentere resultatene for hele 
utvalget samlet, for deretter å presentere resultatene for jenter og gutter 
hver for seg. 

3.2.2 Resultater og forklaring av tabellene 

Tabell 17 viser resultatene av logistisk regresjon når data for samtlige 
av mine antakelser som ble presentert i kapittel 3.1 ble testet. Totalt 
sett var det åtte uavhengige (forklarende) variabler. Som vi ser av 
tabellen er det bare to av variablene som har oppnådd signifikante 
verdier, de seks andre er derfor utelatt fra analysen. De variablene som 
ikke har hatt betydning for overtakelse er; gårdens inntektspotensiale, 
størrelse på bruket, om det er foretatt investeringer, antall årsverk, 
befolkningsutviklingen i kommunen og sentralitet. De to variablene 
som har forklaringsstyrke er om den enkelte odelsberettigete har høy 
eller lav utdanning og hvordan mulighetene for arbeid er på det stedet 
der gården ligger. 

I den andre kolonnen i tabellen presenteres B-koeffisientene til 
variablene. Som vi ser har disse positive verdier, noe som betyr at 
dersom en person har lav utdanning så øker sannsynligheten for at han 
eller hun overtar. Det samme gjelder hvis gården ligger på et sted der 
det er lett å få jobb. Konstantleddet er et uttrykk for alle andre forhold 
enn utdanning og jobbmuligheter. Ut fra disse verdiene kan 
sannsynligheten for at de odelsberettigete tar over gårdsbruk beregnes 
gitt at de har lav utdanning og gode jobbmuligheter på stedet der de 
bor. Som vi ser av tabellen er sannsynligheten for overtakelse i dette 
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tilfellet på 89 prosent. Videre kan verdien for konstantleddet benyttes 
til å beregne sannsynligheten for å overta dersom de har høy utdanning 
og dårlige jobbmuligheter på stedet der gården ligger. Som vi ser er 
sannsynligheten for overtakelse 49 prosent for de som har "det 
dårligste" utgangspunktet i følge vår teori. 

I tredje kolonne vises andelen i utvalget som har lav utdanning, og til 
de som har odelsrett til gårder som ligger på steder der det er enkelt å 
få jobb. Som vi ser av kolonnen gjelder dette 45 og 88 prosent. Disse 
andelene ganges så med B-koeffisientene i andre kolonne slik at vi får 
gjennomsnittseffekten av variablene, noe som bedrer muligheten til å 
beregne sannsynligheter for overtakelse for hver enkelt variabel på en 
slik måte at resultatet påvirkes mindre av effekten av de andre 
variablene (Djuve m.fl. 1996). 

Ti b 1117. Jf; l l a e . e e utvatget 
Variabler B Andel i B*andel i Utdanning Jobbmulig-

utvalget utvalget (høy) heter 
(dårlige) 

Utdanning (lav) 1,0354 0,452 0,468 0,468 
Jobbmuligheter 1,0333 0,876 0,9051 0,9051 
(gode) 
Konstant -0,0254 -0,0254 -0,0254 -0,0254 
P - Overtar 0,8852 0,7066 0,6088 
P - Overtar 0,4936 0,8715 0,8139 
Effekt av negativ score ~ :.'ffe2-L%··· 

I de to siste kolonnene kan vi beregne hvilken effekt de to variablene 
har hver for seg med hensyn til overtakelse. I den første kolonnen 
utelater vi først B-koeffisienten for lav utdanning. Dermed beregnes 
den gjennomsnittlige sannsynligheten for at odelsbama tar over 
dersom de har gode jobbmuligheter på stedet der gården og ellers har 
gjennomsnittsverdier for alle tenkelige forhold som ellers kunne spille 
inn (det vil si det som skyldes at 49 prosent tar over selv om de har 
høy utdanning og dårlige jobbmuligheter på stedet der gården ligger). 
Som vi ser er sannsynligheten for overtakelse 71 prosent. Til slutt 
beregnes hvor mange som overtar hvis vi også trekker inn de som har 
lav utdanning. Som vi ser er sannsynligheten nå oppe i 87 prosent. For 
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til slutt å finne effekten av bare utdanning trekker vi 87 prosent fra 71 
prosent, og vi får -16 prosent. Dette tolkes slik at høy utdanning 
reduserer sannsynligheten for overtakelse med 16 prosent. Selve 
resultatet; effekt av negativ score, viser til endring i sannsynlighet for 
overtakelse for de odelsberettigete som har verdier som etter mine 
antakelser om sammenhenger vil innebære at de velger å ikke overta. 
Negative tall støtter med andre ord hypotesene, mens positive tall 
innebærer at den verdien jeg antok ville føre til at man ikke tar over 
faktisk viser seg å øke sannsynligheten for overtakelse. 

Vi går likedan fram å isolere effekten av jobbmulighetene. Som vi ser 
er sannsynligheten 61 prosent når vi tar hensyn til 
gjennomsnittsverdiene. av utdanning og andre forhold, og dersom gode 
jobbmuligheter også tas med i beregningen øker sannsynligheten til 81 
prosent. Differansen, -21 prosent, viser endringen i sannsynlighet for å 
overta dersom jobbmulighetene på stedet der gården ligger er dårlige. 

Beregningene for kvinner er foretatt på samme måte som for hele 
utvalget. Også her er det bare to variabler som oppnår signifikante 
verdier og som derfor bidrar til å øke modellens forklaringsstyrke. De 
faktorene som ikke bidrar til å forklare atjenter ønsker åta over er; 
gårdens inntektspotensiale, størrelse, befolkningsutviklingen i 
kommunen, sentralitet, utdanningsnivå og jobbmuligheter på stedet 
der gården ligger. De to faktorene som blir stående er antall årsverk på 
bruket og om det er gjennomført investeringer eller ikke. Mine 
antakelser var at gårdsbruk som hadde flere årsverk var mer attraktive 
for overtakelse enn gårdsbruk som hadde få årsverk (ett eller mindre). 
Jeg antok også at gårdsbruk hvor det var utført investeringer i løpet av 
den siste femårsperioden var mer tidsmessige og dermed også mer 
attraktive. Som vi ser av tabell 18 er forholdet det motsatte for jentene 
i vårt utvalg. De gårdsbrukene som har bare ett eller færre årsverk og 
hvor det ikke er investert viser seg å være mer attraktive for jentene 
enn de med mer enn ett årsverk og hvor det er investert. Dersom 
jentene kommer fra bruk der det verken er investert eller mer enn ett 
årsverk er sannynligheten for overtakelse 79 prosent, mot bare 32 
prosent dersom det motsatte er tilfelle. Når vi isolerer hver av 
faktorene øker sannsynligheten for overtakelse med 26 prosent dersom 
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bruket ikke er arbeidskrevende, og med 24 prosent dersom det ikke er 
investert. 

Ti b 1118 Od l . t a e . e sien er 
Variabler B Andel i B*andel Arsverk Investering 

utvalget i utvalget (få) (ikke gjort) 
Arsverk (mange) -1,0832 0,346 -0,3747 -0,3747 
Investeringer -1,0413 0,559 -0,582 -0,582 
(gjort) 

Konstant 1,3497 1,3497 1.3497 1,3497 
P - Overtar 0,3154 0,683 0,726 
P - Overtar 0,794 0,4217 0,4834 
Effekt av negativ score ·26%· 24% 

For guttenes del er det tre faktorer i vår modell som bidrar til å 
forklare sannsynligheten for om de ønsker å overta eller ikke. Her har 
fem faktorer falt ut fordi de har svak forklaringsstyrke; gårdens 
inntektspotensiale, årsverk, investeringer, befolkningsutviklingen i 
kommunen og jobbmulighetene. De faktorene som bidrar til å forklare 
guttenes interesse for å overta, er størrelsen på bruket, om bruket 
ligger sentralt eller usentralt og utdanningsnivå. Som vi husker fra 
kapittel 3 .1 antok jeg at større gårder var mer attraktive enn mindre 
gårder, at gårder med sentral beliggenhet var mer attraktive enn gårder 
med usentral beliggenhet og at de uten høyere utdanning i større grad 
ønsket å ta over gården enn de med videregående eller ingen 
utdanning. Som vi ser av tabell 19 er B-koeffisientene for samtlige tre 
av disse faktorene positive, noe som innebærer at guttene opptrer i tråd 
med forventningene. Av den første P-en, ser vi at sannsynligheten for 
overtakelse for de som skårer positivt på alle tre variablene (vist i 
andre kolonne) er på hele 96 prosent. Dersom guttene skårer negativt 
på samtlige av disse faktorene, er sannsynligheten for overtakelse nede 
i 54 prosent. Når vi isolerer hver av faktorene får vi fram at 
sannsynligheten for overtakelse er I 0 prosent lavere for gutter fra 
gårdsbruk med mindre enn 100 dekar, 14 prosent lavere for de som 
kommer fra gårdsbruk som har en usentral beliggenhet og 11 prosent 
lavere for gutter som har høy utdanning. 
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Ti b 1119 Odl a e . e sl(utter 
Variabler B Andel i B*andel Mindre Usentralt Høy ut-

utvalget i enn 100 danning 
utvalget da. 

100 da. 0,9573 0,506 0,4843 0,4843 0,4843 
eller mer 
Sentralt 1,1032 0,804 0,8869 0,8869 0,8869 
Lav 1,0604 0,522 0,5535 0,5535 0,5535 
utdanning 
Konstant 0,1725 0,1725 0,1725 0,1725 0,1725 
P - Overtar 0,9642 0,8338 0,7703 0,8239 
P - Overtar 0,543 0,9289 0,9099 0,9311 
Effekt av neg. score - ,~,_ '!!,1:11 '. _ '~WAi\f <{! . .., 1 · .» .• ~: 

3.3 Drøfting og oppsummering 

Av de åtte indikatorene som er satt opp for å teste forklaringsverdien 
for overtakelse er det to som ikke har slått ut verken for utvalget som 
helhet eller for gutter og jenter hver for seg. Disse to er 
befolkningsutviklingen i kommunene og indikatoren for brukets 

. potensiale med hensyn til å være et viktig bidrag til 
husholdsøkonomien. Før jeg går over til å diskutere de indikatorene 
som har betydning, vil jeg drøfte hvorfor brukenes inntektspotensiale 
tilsynelatende ikke har betydning med hensyn til om de 
odelsberettigete ønsker å overta eller ikke. 

3.3.1 Brukets økonomi 
I delkapittel 3.1.5 var vi inne på at de fleste gårdsbruk i Norge er små, 
og at mange brukerfamilier henter en vesentlig del av inntektene fra 
kilder utenom jordbruket. Dette inngår i mange av de odelsberettigetes 
husholdsstrategi. Med husholdsstrategi forstår jeg: 

11 
••• den overordna planen eller utviklingslinja som husholdet 

følger for å sikre det økonomiske grunnlaget for sin eksistens, 
og i planen inngår bruken av gården. 11 

(Blekesaune & Almås 1992). 
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Siden ønsket om å overta og å drive gården videre tilsynelatende er 
uavhengig av gårdsbrukets inntektspotensiale4, er det derfor interessant 
å undersøke hvilke planer de odelsberettigete har med hensyn til 
framtidig husholdsstrategi. Siden vi i undersøkelsen om odelsbama 
også stilte spørsmål om framtidige planer for driften av gården har vi 
mulighet til å belyse dette spørsmålet. Det er naturlig nok bare de som 
har oppgitt at de har planer om å overta gårdsbruket som vi har data 
for. 

·Bare sju prosent av odelsbama som skal ta over oppgir at de har tenkt 
at gården skal være familiens eneste viktige inntektskilde. Samtlige 
som oppgir dette er menn. Sammenligner vi dette med situasjonen for 
dagens brukere, foreldrene til de odelsberettigete, er det en klar 
nedgang. Hele 31 prosent har oppgitt at bruket i dag er eneste viktige 
inntektskilde for foreldrene. Det at så få oppgir at gården skal være 
eneste viktige inntektskilde for familien, betyr ikke at gården er tenkt å 
ha en liten plass i de øvrige familienes økonomi og arbeidssituasjon. 
35 prosent oppgir at de selv har tenkt å være heltidsbonde, mens 
ektefelle skal jobbe utenom. Det er her færre odelsjenter som kan 
tenke seg denne løsningen enn gutter. I tillegg oppgir tre prosent at 
ektefellen skal være heltidsbonde mens de selv skal ha annet arbeid. 
Dette gjelder to prosent av odelsguttene og seks prosent av jentene. 
Det er også 17 prosent som oppgir at de skal kombinere gårdsdriften 
med deltidsarbeid utenom driften. 

Hele fire av ti sier at gården i hovedsak skal være i tillegg til 
heltidsarbeid utenfor gården. Andelen av odelsjentene som velger 
denne tilpasningsformen er høyere enn for guttene. 

4 Jeg minner om problemene med å måle om økonomien på et bruk er god 
eller dårlig som ble diskutert i kapittel 3.1, og i tillegg om at utvalget som denne 
undersøkelsen er basert på er lite. Jeg ønsker derfor ikke å avkrefte hypotesen, men 
en eventuell effekt er ikke sterk nok til å gi utslag med den metoden som her er valgt. 

LV-rapport 311997 



Rekruttering til landbruksnæringen Side 53 

Ti b 1120 0 k a e . 'DD!!ltt mnte tsstrate21 i prosen t) 
P = ,01. 30 prosent av cellene har mindre enn Alle Kvinner Menn 
forventet verdi. 
Gården vil v:ere min (og eventuelt ektefelles) 7 0 9 
eneste viktige inntektskilde 
Jeg vil være heitidsbonde, og min 35 22 39 
ektefelle/samboer vil ha annet arbeid 
Min ektefelle vil være heitidsbonde, og jeg vil 3 6 2 
ha annet arbeid 
Gårdsdriften skal kombineres med deltidsarbeid 17 18 16 
utenom gårdsdriften 
Gården skal i hovedsak være i tillegg til 39 53 34 
heltidsarbeid utenom gården 
N. 185 49 136 

Det er ikke stilt noe direkte spørsmål om hva som er begrunnelsen for 
de valg som tas med hensyn til husholdsstrategi. Det er likevel klare 
indikasjoner på at brukets inntektspot~nsiale styrer de valg de 
odelsberettigete gjør med hensyn til å arbeide utenom gårdsdriften. De 
odelsberettigete planlegger å kompensere manglende inntekter fra 
gården med å arbeide mer ute. Som vi ser av tabell 21, oppgir 75 
prosent av de med best inntektspotensiale at bruket skal være eneste 
viktige inntektskilde for familien, eller at enten den odelsberettigete 
selv eller ektefelle skal være heitidsbonde. I gruppen med dårligst 
inntektspotensiale oppgir bare 21 prosent det samme. Nesten sju av ti i 
gruppen med det dårligste inntektspotensialet oppgir at gården skal 
være i tillegg til heltidsarbeid utenom, mot drøyt en av ti i gruppen 
med best økonomi. 
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Tabell 21. Husholdsstrategi etter gårdens inntektspotensiale (i 
~ prosent 

P= ,00 Best Middels Dårligst 
Antallet celler rried mindre enn forventet økonomi økonomi økonomi 
verdi er 25 prosent. 
Bruket skal være eneste viktige 15 4 2 
inntektskilde for familien 
Odelsberettiget eller ektefelle skal være 60 37 19 
heitidsbonde, den andre skal ha annet arbeid 
Gårdsdriften skal kombineres med 15 23 10 
deltidsarbeid utenom gården 
Gården skal i hovedsak være i tillegg til 11 37 69 
heltidsarbeid utenom 
N. 55 71 58 

Blekesaune og Almås (1992) har sett på endringer i husholdsstrategi i 
for ulike brukstyper fra 1975 til 1989. Det kan i denne sammenhengen 
være interessant å sammenholde resultatene i endringene som de har 
funnet med data for planene til de framtidige gårdbrukerne. Heltids 
familiebruk sank fra 32 prosent i 1975 til 28 prosent i 1989. Disse 
tallene ligger ikke langt fra det de odelsberettigete oppgir som 
situasjonen for deres foreldre. Som nevnt oppgir 31 prosent at bruket i 
dag er familiens eneste viktige inntektskilde. Dette er imidlertid en 
situasjon som ser ut til å endre seg betraktelig, i og med at bare sju 
prosent av de odelsberettigete antar at bruket vil ha den samme 
betydningen for dem selv. 

Blekesaune og Almås skiller mellom tradisjonell kombinasjonsdrift, 
moderne kombinasjonsdrift og trippel kombinasjonsdrift. Med 
tradisjonell kombinasjonsdrift menes at gårdbrukeren jobber utenom, 
med moderne menes at hans eller hennes ektefelle jobber utenom og 
med trippel kombinasjonsdrift menes at begge jobber ved siden av 
gårdsdriften. I og med at kombinasjonsdriften ser ut til å øke så mye 
for neste generasjon gårdbrukere er det verdt å se nærmere på hvilke 
typer kombinasjonstilpasninger som velges. Blekesaune og Almås 
finner at andelen som velger tradisjonell kombinasjonsdrift har gått 
ned fra 26 til 14 prosent mellom 1975 og 1989. I vårt utvalg er det 
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bare tre prosent som har oppgitt denne kombinasjonsformen. Moderne 
kombinasjonsdrift har økt fra 10 - 19 prosent i samme periode, og i 
vårt utvalg oppgir 35 prosent denne varianten (se tabell 20). Trippel 
kombinasjonsdrift er planlagt av hele 39 prosent av vårt utvalg, mens 
Blekesaune og Almås fant en økning fra 18 til 27 prosent. Selv om det 
for vårt utvalgs del dreier seg om planer, som for manges del ligger 
mange år inn i framtiden, er disse planene helt i tråd med en 
videreutvikling av de tendensene som Blekesaune og Almås fant. 
Heitidsbrukene og tradisjonell kombinasjonsdrift er på vikende front i 
forhold til moderne- og trippelkombinasjon. Det er først og fremst 
jentene som trekker opp andelen med trippel kombinasjonsdrift, for 
mens 34 prosent av guttene oppgir denne tilpasningsformen, gjelder 
det samme hele 53 prosent av jentene. 

3.3.2 Hele utvalget 

To faktorer synes å ha betydning for om de odelsberettigete tar over 
eller ikke når vi analyserer hele utvalget under ett. Disse to er som vi 
husker utdanningsnivå og mulighetene til å få arbeid ved siden av 
bruket. Tatt i betraktning at svært mange mener at gården ikke alene 
kan skaffe husholdet de nødvendige inntektene, er dette ikke 
overraskende. 

Omtrent halvparten i utvalget oppgir at de har valgt utdanning ut fra 
deres interesser, og ytterligere ti prosent fordi utdanningen var 
nødvendig for å få det yrket de tok sikte på. Bare 12 prosent oppga at 
de hadde valgt utdanning med tanke på at den ga gode muligheter til å 
får arbeid på hjemstedet, og ikke flere enn tre prosent oppga at 
utdanningsvalget var tatt med tanke på at framtidig yrke kunne 
kombineres med gårdsdriften. 

Det er likevel ikke slik at det er de med høy utdanriing som er mest 
bekymret for arbeidsmarkedssituasjonen på hjemstedet. Den gruppen 
som merker seg mest ut er kvinner med lav utdanning. For mennenes 
del er det ingen forskjeller mellom de med høy og lav utdanning. I 
datamaterialet finner jeg derfor ikke støtte for en antakelse om at de 
som tar høy utdanning har spesielt store problemer knyttet til de lokale 
arbeidsmarkedene i distriktene. Det ser dermed ut som om den lavere 
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overtakelsen blant de som tar høy utdanning skyldes andre faktorer. 
Forskjellen skyldes kanskje heller den sosiale avstanden som oppstår 
når man oppholder seg lenge på et annet sted, eller at familiebånd 
knyttes på andre steder. Dette har jeg imidlertid ikke data som kan 
underbygge. 

Mulighetene for å få jobb på hjemstedet har likevel vist seg å ha 
betydning uavhengig av de odelsben:ttigetes utdanningsnivå, og 
effekten er som vi husker fra tabell 17 på hele 20 prosent lavere 
sannsynlighet for overtakelse. Totalt sett dreier det seg likevel ikke om 
en høy andel av de odelsberettigete, i og med at det store flertallet, 87 
prosent, ikke bekymrer seg for den lokale arbeidsmarkedssituasjonen. 

3.3.3 Kvinner 
To faktorer hadde signifikante verdier med hensyn til å forklare 
andelen av kvinnene som ønsker å ta over gårdsbruk; antall årsverk på 
bruket og hvorvidt det var foretatt større investeringer i løpet av de 
siste fem årene. Kvinnene opptrer overraskende i forhold ·til mine 
hypoteser om sammenhengen mellom disse faktorene og ønsket om 
overtakelse. Jeg antar at arbeidskrevende gårdsbruk gir et større bidrag 
til husholdets økonomi, og at bruk som var tidsmessige gjennom at det 
løpende ble investert i bygninger og maskiner også bidro til dette. 
Videre antok jeg at dette ville bidra til å øke de odelsberettigetes 
ønsker om å overta disse brukene, men dette viser seg å ikke stemme 
for jentenes del. Tvert i mot øker sannsynligheten for overtakelse med 
omlag en fjerdedel for å overta dersom bruket er lite arbeidskrevende 
eller hvis det ikke er foretatt større investeringer. Hva som er årsaken 
til atjentene foretrekker små bruk er usikkert, vårt materiale gir ikke · 
noe grunnlag for å trekke sikre konklusjoner. Odelsjentene oppgir i 
større grad enn odelsguttene andre grunner til å overta gårdsbruk enn 
interessen for arbeidet i seg selv. Mange jenter overtar for å holde 
gården i familien eller for å kunne bo på eiendommen. Det kan tenkes 
at en høy andel av jentene dermed nedprioriterer det å drive gård til 
fordel for andre yrker. Som vi allerede har vært inne på er det også en 
høyere andel av odelsjentene som planlegger å være i fullt arbeid ved 
siden av gårdsdriften. Me.d tanke på dette er det kanskje ikke så rart at 
jenter foretrekker bruk som ikke er arbeidskrevende. Det samme kan 
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tenkes med hensyn til om det er gjennomført investeringer på bruket. 
Investeringer er ikke bare en fordel, i og med at det vanligvis også 
innebærer gjeld. Dersom man ikke i utgangspunktet har tenkt at gården 
skal ha stor betydning inntektsmessig, kan det være en ulempe å måtte 
betj ene renter og avdrag. Kvinner er også generelt mer skeptiske enn 
menn til gjeld. 

3.3.4 Menn 

Tre faktorer viser seg å bedre modellens forklaringsstyrke for 
odelsguttenes del ; størrelsen på bruket, brukets beliggenhet 
(sentralt/usentralt) og den odelsberettigetes utdanningsnivå. 
Odelsguttene opptrer helt i tråd med de innledende forventningene i 
forhold til de antakelsene jeg gjorde på disse områdene. Dersom 
bruket har mindre enn 100 dekar reduseres sannsynligheten for 
overtakelse med 10 prosent. De to andre målene - antall årsverk og 
investeringer - er ikke signifikante, men også disse trekker i retning av 
at gutter foretrekker arbeidskrevende bruk og bruk hvor det er foretatt 
investeringer. Disse resultatene tyder på at gutter og jenter har ulike 
preferanser, jenter velger bort arbeidskrevende og velholdte bruk, 
mens guttene går etter de største brukene. 

Dersom bruket ligger usentralt til, reduseres sannsynligheten for at 
odelsguttene skal ta over med 14 prosent. Dette er likevel ikke direkte 
knyttet til bekymring for arbeidsmarkedssituasjonen. Det samme 
gjelder utdanningsnivået. Dersom den odelsberettigete har høyere 
utdanning reduseres sannsynligheten for overtakelse med 11 prosent, 
men heller ikke dette er lett å knytte direkte til 
sysselsettingssituasjonen. Det er imidlertid grunn til å tro at denne har 
betydning, men at utvalget ikke er stort nok til å påvise 
sammenhengen. Som vi husker slår arbeidsmarkedet ut når vi ser på 
hele utvalget, men ikke når vi ser på menn og kvinner hver for seg. 
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· 4 Sosiale faktorer 

I dette kapittelet behandles de sosiale faktorene som kan tenkes å ha 
betydning for interessen for å benytte odelsretten. I delkapittel 4.1 vil 
jeg vise til antakelsene om sammenhenger, mens resultatene fra 
undersøkelsen blir presentert og drøftet i delkapittel 4.2. 

4.1 Sosiale faktorer - antakelser om 
sammenhenger 

Dette kapittelet vil i enda større grad enn det forrige ta utgangspunkt i 
forskjeller mellom odelsjentene og odelsguttene. Årsaken til det er at 
vi vil vektlegge den sosialiseringen som skjer av odelsbarna under 
oppveksten. Martinussen (1988) skiller mellom primærsosialisering og 
sekundærsosialisering. Med primærsosialisering mener han den 
oppdragelsen som består i å føre nye verdensborgere inn i generelle 
samfunnsroller, først og fremst rollen som selvstendig menneske, men 
også kjønnsrollene, samfunnsborgerrollen og de typiske rollene i de 
forskjellige primærgruppene et individ vanligvis blir medlem i 
(eksempelvis familie, nabolag, gjeng). Med sekundærsosialisering 
mener han den opplæringen som består i å føre samfunnsmedlemmene 
inn i de spesifikke rollene de vil få i sekundærgrupper (eksempler på 
sekundærgrupper er bedrifter, trygdekontor, kommunestyre). 

Tidligere var sosialiseringen til de ulike rollene mer integrert enn i 
dag. Barna vokste opp i et nærmiljø der familieliv, arbeidsliv, fritid og 
læring skjedde om hverandre på de samme arenaene. I dag vokser 
barna stort sett opp i et samfunn der foreldrene har en stor del av 
ansvaret for at barna utvikler seg til å bli "rettskafne" mennesker, 
skolen sørger for en stor grad av kunnskapsoverføringen, mens barna 
har lite å gjøre med arbeidslivet før de selv går inn i det i ungdommen 
eller i voksen alder. Selv om utdanningssystemet i dag krever mer av 
barnas tid i dag enn for seksti år siden, skjer fremdeles sosialiseringen 
til mange av barna i· landbruket mer integrert enn det er vanlig for 
mange andre. Barna vokser opp på foreldrenes arbeidsplass, og de 
fleste tar i varierende grad del i arbeidet. 
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Ølnes (1989) gir i sin rapport om Odelsjenter - barrierer og 
muligheter et teoretisk perspektiv på sosialiseringen innenfor 
landbruket. Hun benytter seg av Højrups livsformbegrep for å forklare 
det spesielle forholdet som gårdbrukere og andre selvstendig 
næringsdrivende har til arbeid. Livsformbegrepet kan belyse hvilke 
verdier som står sterkt hos gårdbrukere. Livsformene beskriver de 
ulike sosiale klassenes organisasjonsform, og det som skiller klassene 
er deres forhold til eiendom og arbeid. Gårdbrukeren er plassert 
innenfor "den selververvendes" livsform (i motsetning til den 
lønnsarbeidendes livsform og den karrierebundnes livsform). Bøndene 
eier selv sine produksjonsmidler, samtidig som de også utfører 
arbeidet selv. Arbeidet har en helt annen betydning for den 
selververvende enn for lønnsarbeideren. Bondens idealer er preget av 
dyktighet i arbeidet, arbeidet er ikke bare noe han er satt til å gjøre. 
Bonden er levende engasjert i innholdet i arbeidet, og det finnes i 
realiteten ikke noe skille mellom arbeid og fritid. Et viktig mål for 
bonden er å holde produksjonen i gang for å sikre barna en framtid 
som selvstendige. For barna som vokser opp i den selververvendes 
livsform, vil dette verdigrunnlaget føres videre, - dels som et ønske om 
å føre gården videre i slekten, og dels som en plikt av hensyn til 
foreldre og egne barn. 

I den selververvendes livsform er det en rekke normer, idealer eller et 
livssyn, og dette livssynet bringes videre til barna. Barna trekkes i stor 
grad med i arbeidet på gården. Tradisjonelt har det vært to grunner til 
dette. På den ene siden har barna utgjort et arbeidskraftreserve som 
man har vært avhengig av, spesielt i arbeidsintensive perioder. På den 
andre siden har barnas deltakelse blitt ansett for å være nødvendig for 
å vekke interessen for jordbruk, og for å sikre at den som skulle overta 
gården hadde de nødvendige kunnskaper om driften. 

Som jeg var inne på i innledningen, forventes det ulik adferd av gutter 
og jenter i landbruket - så vel som i samfunnet forøvrig. Arbeidet i 
jordbruket har tradisjonelt vært svært kjønnsdelt, og det er det langt på . 
vei fortsatt. Dersom kvinnene arbeider på bruket har de vanligvis 
ansvaret for husarbeidet og arbeidet med.dyra, mens mennene har 
ansvaret for utearbeidet på bruket. Utviklingen har imidlertid gått i 
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. retning av en maskulinisering av landbruket gjennom at en stadig 
større andel av brukene blir en-personbruk, noe som innebærer at 
mennene ofte også overtar kvinnenes arbeidsoppgaver med fjøsstellet. 

4.1.1 Deltakelse i gårdsarbeidet under oppveksten 

Sosialiseringen gjennom arbeid regnes for å være viktig for å sikre 
overtakere til gården. På en gård er det i noen perioder avgjørende at 
alle som kan tar i et tak. Dersom det er flere barn på gården vil kanskje 
barna også få en viss arbeidsdeling seg i mellom. Ølnes (1989) viser til 
at alle odelsbarna i hennes undersøkelse hadde deltatt i arbeidet fra de 
var relativt små. De fleste hadde begynt så smått allerede i seks til 
åtte-årsalderen. Betydningen av arbeidet varierte, men i begynnelsen 
deltok barna mest for moro skyld. Fra ti til tolv-årsalderen følte barna 
at arbeidet de utførte var viktig, det ble både mer pliktbetont, og de 
begynte å få opplæring som var av betydning. I de første årene deltok 
jentene og guttene i de samme arbeidsoppgavene, men etterhvert 
begynte guttene å lære mye nytt, spesielt det som hadde med utearbeid 
og maskiner å gjøre, mens jentene stort sett fortsatte med de 
oppgavene de hadde deltatt i før. 

Med den forrige odelsloven ble det i stor grad tatt som en selvfølge at 
den eldste sønnen, "odelsgutten", overtok gården. Spesielt på bakgrunn 
av endringene av loven, som stilte gutter og jenter likt med hensyn til 
odelsretten, er nok mange i dag mer usikre på hvem som kommer til å 
ta over når alt kommer til alt. Det å være gårdbruker assosieres av de 
fleste med å være en mannsoppgave, og mange av de kvalifikasjonene 
som man mener er nødvendige er egenskaper som menn tilegner seg i 
større grad enn jentene. Det vil derfor være knyttet større usikkerhet til 
om odelsjenta selv ønsker åta over, og kanskje til om det er det som er 
best for henne. I andre tilfeller vil nok en del mene at det er best om en 
sønn overtar selv om odelsjenta selv ønsker å benytte seg av sin 
rettighet. Blant annet av disse grunnene er det sannsynligvis ikke like 
opplagt hvem som skal få mest opplæring med tanke på å ta over 
gården. Mange løser nok sikkert dette problemet ved å ikke satse 
spesielt på opplæringen av eldstebarnet. Noen forsøker nok sikkert å 
behandle barna så likt som mulig, og andre tar ting på sparket, og lar 
det som skjer skje. 
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Barnas interesse for gårdsarbeidet vekkes gjennom å få være med i 
arbeidet, og deltakelsen i aktivitetene på gården er også av betydning 
for barna gjennom at de får tilført kunnskap som vil være til nytte 
dersom de senere i livet skulle velge åta over gårdsbruket. Jeg har 
laget en indeks for aktivitetsnivået under oppveksten til odelsbarna. 
Den er utarbeidet på bakgrunn av svarene som er gitt på spørsmål om 
hvilke oppgaver på bruket - og hvor ofte - de deltok i. Totalt sett dreier 
det seg om ti oppgaver, men ikke alle oppgavene er aktuelle på alle 
bruk. De av odelsbarna som har oppgitt at de deltok ofte i tre eller flere 
av oppgavene har fått "status" som "aktive", og de andre "mindre 
aktive". Det er ikke gjort noe forsøk på å veie viktigheten av de ulike 
oppgavene, blant annet fordi dette vil variere fra produksjonsretning til 
produksjonsretning og fra bruk til bruk. Etter dette målet på 
aktivitetsnivå var 70 prosent av guttene og 32 prosent av jentene aktive 
under oppveksten. 

Min antakelse, som senere skal belyses nærmere i delkapittel 4.2, er at 
de odelsberettigete som var aktivt med i gårdsarbeidet har blitt 
stimulert og tilegnet seg kunnskaper, og at dette medfører at deres 
interesse for å benytte seg av odelsretten er høyere enn for de som har 
vært mindre aktive .. 

4.1.2 Maskinelt arbeid - "traktoren" 

Det generelle målet for aktivitet skiller som nevnt ikke mellom 
"viktige" og "mindre viktige" oppgaver. Det er likevel en av 
oppgavene som jeg ønsker å vurdere for seg selv. Traktorkjøring blir 
ofte oppfattet som en nødvendig forutsetning for å kunne drive gård. 
Ølnes (1989) har oppkonstruert et utsagn som hun mener er et 
eksempel på en vanlig holdning i landbruket. 

''Det er no det same kven som tek over, men det er no guten 
som er mest interessert da, det er no han som køyrer traktor 
og interesserer seg for maskiner. " 

Det er ikke uvanlig at jenter kjører traktor, men de kjører ofte mye 
mindre enn guttene, og de starter ofte senere. Guttene lærer også i 
større grad å arbeide med traktoren - de kjører med redskap. Berit 
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Brandth og Agnes Bolsø (1995) skriver i sin rapport Kvinner, 
maskiner og likestilling i landbruket at det er grunn til å frykte at 
maskinene og den maskuline kulturen som maskinene er en del av, vil 
fungere som en barriere for odelsjenter og andre jenter som vil bli 
gårdbrukere, og at de vil definere seg bort fra landbruket på grunn av 
dette. Slik maskinene framstilles både i reklame og i praktisk bruk, er 
de menns område, og ikke kvinners. 

Data fra våt undersøkelse viser at 74 prosent av guttene mot bare 20 
prosent av jentene ofte kjørte traktor under oppveksten. Er det slik at 
manglende erfaring med traktor virker som en barriere mot å benytte 
odelsretten? Dette vil jeg undersøke gjennom å belyse forskjeller i 
sannsynlighet for overtakelse mellom de som oppgir at de ofte kjørte 
traktor under oppveksten og de som kjørte sjeldnere. 

4.1.3 Foreldre 
Foreldrenes arbeidsdeling skaper forestillinger hos barna om hva som 
er kvinne- og hva som er mannsarbeid. Barn får tidlig en forestilling 

·om hva som er deres kjønn, og for jentene vil mor være den nærmeste 
modellen for kvinnerollen og for guttene vil far være representant for 
deres egen rolle. Dersom mor og far har klart atskilte arbeidsoppgaver 
vil det sannsynligvis bidra til å påvirke barnas holdninger - bevisst 
eller ubevisst. 

Som vi var inne på i kapittel 1 er kvinnenes situasjon i landbruket 
svært forskjellig. Noen er kvinnelige gårdbrukere, andre er ektefeller 
som deler ansvaret på lik linje med deres menn, andre er utearbeidende 
eller husmødre som i varierende grad hjelper til i arbeidet på gården. I 
den grad kvinnene deltar i gårdsarbeidet, er det ofte med andre 
oppgaver enn det mennene har. Kvinnene er i større grad med i 
arbeidet med dyra; mens mennene ofte er enerådende i utearbeidet og 
med reparasjoner og vedlikehold av maskiner og bygninger. 

Siden jeg antar at foreldrenes arbeidsdeling har betydning for hvordan 
barna vurderer sin egen rolle i forhold til arbeidet, har jeg utformet to 
indikatorer som kan belyse foreldrenes påvirkning av barna - målt i 
forhold til om barna ønsker å overta eller ikke. Den første av de to tar 
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for seg mors påvirkningsmulighet. Til dette formålet er det utarbeidet 
et mål for mors grad av ansvar for gårdsarbeidet. De odelsberettigete 
er bedt om å oppgi hvem som har hovedansvaret for utearbeidet på 
gården og arbeidet med dyra. Dersom de har svart at det er mor i ett 
eller begge av disse tilfellene, eller at mor og far har delt ansvaret for 
en eller begge oppgavene, så har mor fått "status" som "aktiv". Data 
fra spørreundersøkelsen viser at 40 prosent av mødrene har 
hovedansvaret for dyrestellet eller deler dette på lik linje med far, og at 
18 prosent har hovedansvaret for utearbeidet på gården eller deler dette 
med far. Hvis vi ser på prosentandelene for mødre som har 
hovedansvaret alene er tallene henholdsvis åtte og to prosent. Dette 
betyr likevel ikke at ikke mange av de andre mødrene kan ha nedlagt 
mye arbeid på gården, men disse odelsbama har oppfattet det slik at 
det er far som har hovedansvaret for både utearbeidet og for arbeidet 
med dyra. 

Det er mangelen på kvinnelige forbilder som gjør at jeg spesielt ønsker 
å se på om mors deltakelse i gårdsdriften spiller noen rolle for jentene. 
For jentene har mor en stor betydning som den nærmeste modellen for 
kvinnerollen, og jeg antar at det er en sammenheng mellom hvilken 
deltakelse mødrene har i arbeidet og døtrenes ønske om å overta gård. 
Hvis mor er aktivt med i gårdsarbeidet og har en stor grad av ansvar 
for aktivitetene på gården, kan det ha to virkninger for deres døtre. For . 
det første vil de neppe anse det arbeidet som deres mor gjør som 
ukvinnelig og dermed upassende for dem selv som jenter. For det 
andre vil det at mor er aktiv innebære at jenter som er mye sammen 
med mor blir tatt med i arbeidet og dermed i en læringsprosess som 
kan være stimulerende og nyttig i forbindelse med å drive gård selv. 

Jeg har ikke laget det samme målet for far. For det første er de aller 
fleste fedrene aktive, og hvis far ikke er aktiv som bonde, er det likevel 
ingen mangel på andre mannlige forbilder i bondeyrket for guttene. 
Fars rolle skal likevel ikke glemmes: I og med at det vanligvis er far 
som har det meste av ansvaret for gårdsarbeidet - og det er også ofte 
han som deltar i hele spekteret av oppgaver på gården - så vil barnas 
samvær med ham innebære at de sannsynligvis også får være med på 
mange av de aktivitetene som utføres på gården. Data fra 
spørreundersøkelsen viser at det i 60 prosent av tilfellene er far som 
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har hovedansvaret for dyrestellet og i 82 prosent av tilfellene har han 
hovedansvaret for utearbeidet. I og med at ikke alle barn er mye 
sammen med far under oppveksten, og kanskje spesielt ikke jentene 
som sannsynligvis tilbringer mer av tiden sammen med mor, så har jeg 
utarbeidet en indikator for graden av samvær med far. Spørsmålet som 
er stilt de odelsberettigete er om hvem av foreldrene de var mest 
sammen med da de var omtrent 12 år. De som har svart at de var enten 
mest sammen med far eller like mye sammen med begge foreldrene 
har :tatt "status" som "mye sammen med far". De som oppga at de var 
mest sammen med mor betegnes som "lite sammen med far". 37 
prosent av jentene og 85 prosent av guttene har oppgitt at de var mye 
sammen med far etter dette målet. 

Min antakelse om at samværet med far stimulerer interessen og 
innebærer opplæring i oppgaver, som i neste omgang vil øke 
sannsynligheten for å overta, vil derfor være en av de faktorene som 
jeg vil undersøke holdbarheten av. 

· 4.1.4 Yngre søsken 
Det er ikke opplagt at det er det eldste barnet som skal overta gården, . 
og dette forholdet har blitt forsterket gjennom at første odelsrett nå går 
til eldste barnet enten dette er ei jente eller en gutt. De fleste anser det 
ikke som like "selvfølgelig" at eldste datter skal ta over som dersom 
eldstebarnet er en gutt. Det er flere forhold som kan føre til at det 
reises spørsmål om hvem som skal overta. 

Alle barna i en søskenflokk har odelsrett. For de av barna som er født 
1. januar 1965 eller senere går første odelsrett til det eldste barnet 
uansett kjønn, mens for de som er født før 1965, går gutter foran 
jenter. Tradisjonelt har gården gått i arv fra far til sønn, og et viktig 
element i ivaretakelsen og driften av gården har vært at den skal 
holdes innen Jamilien. Omtrent ni av ti gårder overdras på odel (Bl ytt 
og Gunnerød 1995). De fleste vil nok mene at gården fortsatt er innen 
familien enten det er en gutt eller ei jente som overtar, men under 
diskusjonen rundt den nye odelsloven ble det trukket fram at et av 
problemene med loven var at det nå var svigersønn og ikke egen sønn, 
som kom til å stå for driften. Selv om vi ikke har data som kan 
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underbygge eller motbevise dette, er det ikke tvil om at det i mange 
tilfeller vil ligge et større press på eldste sønn enn på eldste datter om 
at de skal ta over gården for å holde den innen familien. Jenter som er 
enebarn, eller som bare har søstre, vil nok føle presset for å overta i 
større grad ennjenter som har yngre brødre. 

I diskusjonen om hvem som skal ta over gården vil det nok dukke opp 
betraktninger om hvem som er best egnet eller er mest interessert. 
Guttene er både mer aktive i forhold til de ulike oppgavene som 
gjennomføres på gården, og de er også i større grad ennjentene mye 
sammen med far i arbeidet under oppveksten. Sannsynligvis gjelder 
det samme for yngre brødre som de odelsberettigete har. Mange 
odelsjenter og noen odelsgutter har derfor yngre brødre (og i noen 
tilfeller yngre søstre) som har vært mer aktive enn dem selv. 

For den enkelte familie eller enkeltpersoner kan det være lett å peke på 
individuelle årsaker til at ett barn i en søskenflokk passer bedre enn 
andre til å ta over gården. Argumenter for dette kan være at han (eller 
hun) har vist mer interesse for gårdsarbeidet enn den andre, og derfor 
har han (eller hun) lært mer. For personer med odelsrett kan det være 
vanskelig å stå på sin rett dersom et søsken har vist større interesse og 
lagt ned mer arbeid i gården. 

Jeg har utarbeidet en indikator som tjener som mål på om de 
odelsberettigete har søsken som har deltatt mer enn den 
odelsberettigete selv i arbeidet på gården under oppveksten. Det er 
spurt om en hel rekke oppgaver, og om den odelsberettigete selv har 
utført disse oppgavene ofte eller sjeldnere. Videre har jeg bedt de 
odelsberettigete oppgi om de yngre søsknene har utført de samme 
oppgavene "mer enn seg selv", "mindre enn seg selv" eller "like mye 
som seg selv". Hvis den odelsberettigete har svart at ett eller flere av 
søsknene har gjort "mer enn seg" på flere oppgaver enn det er oppgitt 
"mindre enn seg", så anser jeg dette eller disse søsknene for å ha vært 
mer aktive i gårdsarbeidet enn den odelsberettigete selv. 

En høyere andel av odelsjentene har søsken som har gjort mer enn dem 
selv på gården enn det tilsvarende er for guttene. Likevel har nesten 
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seks av ti jenter oppgitt at de selv var den mest aktive, mens mer enn 
ni av ti av odelsguttene oppgir det samme. 

Min antakelse er at yngre søsken kan posisjonere seg til en situasjon 
der det blir ''selvfølgelig" at det er de som tar over gårdsbruket. Det er 
likevel viktig å ikke være for konspiratorisk. Det at et yngre søsken har 
gjort mer, kan jo også komme av at den odelsberettigete selv ikke 
ønsker åta over gårdsbruket av helt andre grunner, og at det er nettopp 
derfor den odelsberettigete kanskje har arbeidet lite på gårdsbruket 
under oppveksten. Likevel vil jeg teste om det er en sammenheng 
mellom yngre mer aktive søsken og den odelsberettigetes ønske om å 
benytte odelsretten. 

4.1.5 Oppsummering av antakelser om sosiale faktorer 
som bidrar i positiv og negativ retning med hensyn 
til overtakelse 

Helt til sist i dette delkapittelet vil jeg sette opp en oversikt over de 
antakelser om forhold som bidrar i positiv kontra negativ retning med 
hensyn til å forklare overtakelse. 

Faktorer som trekker i 
retning av velge å ta over 
gårdsoruk 

• Odelsbamet var aktivt med 
i gårdsarbeidet under 
oppveksten 

• Odelsbamet kjørte ofte 
traktor under oppveksten 

• Mor hadde en stor grad av 
ansvar for arbeidet på 
gården - hun var "aktiv" 

• Odelsbamet var mye 
sammen med far under 
oppveksten 

• Odelsbamet har ikke yngre 
søsken som var mer aktiv 
enn seg selv under 
oppveksten 
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Faktorer som trekker i 
retnin& av å velge å ikke ta 
over gardsbruk 

• Odelsbamet var ikke aktivt 
med i gårdsarbeidet under 
oppveksten 

• Odelsbamet kjørte ikke 
traktor ofte under oppveksten 

• Mor hadde ikke en stor grad 
av ansvar for arbeidet på 
gården - hun var "mindre 
aktiv" 

• Odelsbamet var mest 
sammen med mor under 
oppveksten 

• Odelsbamet har yngre søsken 
som var mer aktiv enn seg 
selv under oppveksten 
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4.2 Sosiale faktorer - resultater 

I dette delkapittelet blir resultatene av antakelsene slik de ble 
presentert i 4.1 presentert etter at de er testet ut gjennom logistisk 
regresjon. En nærmere beskrivelse av fremgangsmåten ble presentert i 
kapittel 3 .2.1. 

4.2.1 Resultater 
Tabell 22 viser resultatet av logistisk regresjon når hele utvalget ses 
under ett. Som det går fram av tabellen er det tre faktorer som bidrar til 
å bedre forklaringsstyrken når vi ser på sosiale forhold som innvirker 
på om de odelsberettigete velger å ta over gård eller ikke. Disse 
faktorene er; om den odelsberettigete var aktivt med i gårdsarbeidet 
eller ikke under oppveksten, om han eller hun var mye sammen med 
far eller ikke, og om den odelsberettigete hadde søsken som deltok 
mer i gårdsarbeidet enn han eller henne selv. 

I andre kolonne i tabell 22 går det fram at sannsynligheten for 
overtakelse er: 89 prosent dersom de både har vært aktivt med i 
arbeidet på gården, har vært mye sammen med sin far og ikke har 
søsken som har gjort mer enn dem selv. Dersom det hadde vært det 
motsatte forholdet, det vil si at de ikke var aktive, at de var mest 
sammen med mor og at de har søsken som var mer aktive enn de selv, 
så er sannsynligheten bare 28 prosent for at den enkelte vil overta. 

I tredje kolonne går det fram hvor høye andeler av utvalget som har 
skåret positivt på de tre indikatorene. Over halvparten av utvalget, 57 
prosent har vært aktive, 67 prosent var mye sammen med far under 
oppveksten, og hele 83 prosent har ikke yngre søsken som var mer 
aktive enn seg selv. Når det tas hensyn til gjennomsnittsverdiene av 
B-koeffisientene på de tre variablene, kan hver enkelt variabel 
undersøkes for seg, og resultatene er presentert i de skraverte feltene 
nederst i de tre siste kolonnene. Dersom de odelsberettigete ikke var 
aktivt med i arbeidet på gården under oppveksten, reduseres 
sannsynligheten for overtakelse med 18 prosent. Hvis de 
odelsberettigete var lite sammen med far, reduseres sannsynligheten 

LV-rapport 3/1997 



Rekruttering til landbruksnæringen Side 68 

for overtakelse med 16 prosent, og hvis de har søsken som var mer 
aktive enn dem selv reduseres sannsynligheten med hele 26 prosent. 

Ti b li 22 R l tv l t a e . eeu awe 
Variabler B Andel B*andel Ikke Lite Aktive 

i ut- i aktiv sammen søsken 
valget utvalget med far 

Aktiv 0,9578 0,565 0,5411 0,5411 0,5411 
Mye sammen 0,8 101 0,668 0,5411 0,5411 0,541 1 
med far 
Ikke aktive 1.2135 0,827 1.0035 1,0035 1,0035 
søsken 
Konstant -0,9371 -0,9371 ~o,937 -0,9371 
P - Overtar 0,8853 0,6473 0,6473 0,5362 
P - Overtar 0,2814 0,8271 0,8049 0,7955 
Effel.\t av negativ score ~~V.Irr ,"" .: ·- .,. .:z: • 

Siden gutter og jenter på en del områder trekker i ulik retning, har jeg 
også testet hvilke resultater vi rar når vi undersøker gutter og jenter for 
seg. Tabell 23 under viser hvilke faktorer som forklarer forskjeller i 
jentenes ønsker om åta over gård. De to faktorene som ikke har 
betydning for jenters ønsker om åta over er om de selv var aktive 
under oppveksten og om de ofte kjørte traktor. De tre faktorene som 
bidrar til å forklare forskjeller er om deres mor hadde en stor grad av 
ansvar for gårdsarbeidet, om de var mye sammen med far og om de 
har søsken som deltok mer i gårdsarbeidet enn dem selv. 

Av før ste kolonne går det fram at sannsynligheten for overtakelse er 84 
prosent hvis alle tre faktorene er positive, det vil si aktiv mor, mye 
samvær med far og ingen søsken som har gjort mer. Dersom det 
motsatte er tilfelle er sannsynligheten nede i 25 prosent. Som vi ser er 
andelene som skårer positivt på disse faktorene ikke så veldig høye, 44 
prosent av utvalget har en mor med mye ansvar for arbeidet på gården, 
3 7 prosent var mye sammen med far og 63 prosent har ikke søsken 
som har gjort mer enn dem selv. Nederst i de tre siste kolonnene 
framkommer effekten av de tre variablene hver for seg. For jentenes 
del reduseres sannsynligheten for overtakelse med 27 prosent hvis 
mor ikke har hatt et stort ansvar for arbeidet på gården, med 33 prosent 
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hvis de brukte lite tid sammen med far og med 21 prosent hvis de har 
yngre søsken som var mer aktive enn de selv. 

Tabe/123. Odels 'entene 
Variabler B Andel i B*andel Ikke Lite Aktive 

ut- i aktiv sammen søsken 
val et utval et mor med far 

Aktiv mor 0,8382 0,444 0,3721 0,3721 0,3721 
Mye sammen 1,0707 0,371 0,3972 0,3972 0,3972 
med far 
Ikke aktive 0,8699 0,626 0,5445 0,5445 0,5445 
~øsken 

Konstant -1,111 -1,111 -1,111 -1,111 
P - Overtar 0,8413 0,4578 0,4516 0,4155 
P - Overtar 0,2477 0,7324 0,7798 0,6291 
Effekt av negativ score 

For guttenes del er det to faktorer som bidrar til å gi signifikante 
forskjeller mellom de som overtar og de som ikke overtar - om de 
deltok aktivt i gårdsarbeidet under oppveksten og om de har søsken 
som arbeidet mer på gården enn dem selv. 

Som vi ser av tabell 24 er sannsynligheten for å overta 89 prosent hvis 
guttene har vært aktive og hvis de ikke har søsken som har gjort mer 
enn dem selv. Dersom det motsatte er tilfelle, så er sannsynligheten 
nede i 46 prosent. Nederst i de to siste kolonnene framkommer 
effekten av hver av de to variablene for seg. Dersom guttene ikke var 
aktive under oppveksten reduseres sannsynligheten for overtakelse 
med 15 prosent, og dersom de har søsken som har deltatt mer enn de 
selv i arbeidet reduseres sannsynligheten med 23 prosent. 
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Tabell 24. Odels uttene 
Variabler B Andel B*andel i Ikke aktiv Aktive 

i ut- utvalget søsken 
val et 

Aktiv 0,9948 0,696 0,6923 0,6923 
Ikke aktive søsken 1.2672 0,935 1,1848 1,1848 
Konstant -0,1639 -0,1639 -0,1639 
P - Overtar 0,8907 0,7351 0,629 
P- Overtar 0,459 0,8834 0,8576 
Effekt av negativ score .• "'\: i • ' ' • ) f ' .. •;I 

~ . . . ;, . \ 

4.3 Drøfting og oppsummering 

I dette kapittelet har vi sett at forhold under odelsbarnas oppvekst har 
stor betydning for deres senere ønsker om å ta over gården eller ikke. I 
og med at det i utgangspunktet er en langt høyere andd av guttene som 
innehar de positive kjennetegnene, det vil si at de har vært aktive, at de 
har vært mye sammen med far, og at langt færre har søsken som har 
vært mer aktive enn de selv, så betyr det å skåre negativt tallmessig 
sett mye mindre for guttene enn for jentene. De fleste guttene, nesten 
åtte av ti, har enten bestemt seg for å ta over eller tror de kommer til å 
gjøre det. Sosialiseringsfaktorene ser ut til å virke sterkere på jentene 
enn på guttene, og i tillegg er det slik at en mye lavere andel av jentene 
innehar de positive kjennetegnene som virker inn på ønsket om å 
overta; det er langt færre som har vært aktive, og det er færre som har 
vært mye sammen med far. Derfor medfører faktorer i jentenes 
oppvekst til at langt færre jenter enn gutter velger å bli bonde. 

Den eneste av antakelsene jeg testet som ikke viste seg å ha signifikant 
påvirkningskraft i forhold til overtakelse var om de odelsberettigete 
hadde kjørt traktor ofte eller sjeldnere. (Med traktorkjøring tenkes det 
her på traktor uten redskap.) Årsaken til dette er at denne faktoren 
henger nært sammen med om odelsbarna var aktive generelt i 
gårdsarbeidet. Dersom indikatoren for aktiv fjernes fra 
regresjonskjøringen, så slår traktorkjøringen gjennom både når hele 
utvalget ses under ett og for jenter, men ikke for odelsguttene. For 
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guttenes del spiller det derimot en rolle om de ofte har kjørt traktor 
med redskaper eller ikke (hvis vi holder aktivitetsnivået generelt 
utenfor). Traktorkjøring har med andre ord betydning, men den får i 
min modell ingen forklaringskraft fordi et høyt aktivitetsnivå generelt 
har sterkere positiv innflytelse i forhold til å ta over. 

Mens jentene lar seg påvirke av mors aktivitetsnivå og om de har vært 
mye eller lite sammen med far under oppveksten, så synes dette å ikke 
spille inn for guttenes del. For guttene ser vi at aktivitetsnivå og hvor 
aktive søsken de har spiller inn. Guttene synes å være fullt inneforstått 
med at de har de evner og kunnskaper som skal til uavhengig av i hvor 
stor grad de har blitt tatt med i arbeidet av far. Ikke heller når 
aktivitetsnivået og traktorkjøringen :fjernes fra regresjonskjøringen 
innvirker verken mors aktivitetsnivå eller det å ha vært mye sammen 
med far på guttenes valg. Det kan tenkes at det rett og slett er slik at 
det som gjør at noen gutter velger å avstå fra å ta over er at de ikke er 
interesserte. Som vi husker fra kapittel 2 er det svært få gutter som sier 
at de helst skulle tatt over, men at de likevel ikke tror de kommer til å 
gjøre det. Årsakene er enten uoppgitt eller begrunne~ med høy alder, 
allergi eller sykdom. Bare en oppgir at han har søsken som har vært 
mer aktiv i gårdsarbeidet enn han selv, og dette kan tyde på at også 
mer aktive søsken rett og slett skyldes at odelsgutten selv har vist liten 
interesse fordi han prioriterer annerledes - det vil si at det er den 
odelsberettigetes manglende interesse det dreier seg om. 

Jenter som tar over gård bryter med det dominerende kvinnebildet i 
landbruket. Dette kan være årsaken til at mors og fars arbeidsdeling og 
jentenes samvær med far spiller så stor rolle. Det at aktivitetsnivået . 
ikke slår gjennom betyr ikke at det ikke har betydning for jentene om 
de har vært aktive eller ikke. Hvis far ikke tas med i 
regresjonskjøringen har aktivitetsnivået betydning. Dette innebærer at 
jentenes aktivitetsnivå i stor grad sammenfaller med det å være mye 
sammen med far, og at samværet med far slår ut sterkere enn 
aktivitetsnivået når de to variablene testes samtidig. 
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5 Landbruksskoleelevene 

I dette kapittelet skal jeg se på landbruksskoleelevene og deres 
yrkesplaner. For omtrent to år siden bestemte elevene i vår 
undersøkelse seg for å ta videregående utdanning og valget falt på 
landbruksutdanning. De fleste gikk da i niende klasse i grunnskolen, 
og for deres vedkommende var dette valget det første de tok med 
hensyn til utdanning og en videre yrkeskarriere. 

Det er viktig å være klar over at de fleste i utvalget er svært unge, og at 
de tankene mange av elevene har om framtidig yrkeskarriere kan være 
ganske vage. Mulighetene til senere å studere fag innenfor helt andre 
områder er til stede, og også uten videre skolegang kan det tenkes at 
noen velger yrker hvor det ikke kreves at de har studieretning for 
naturbruk. Likevel er det grunn til å tro at elever som velger en 
yrkesrettet videregående utdanning, i motsetning til allmennfag, har 
klarere tanker om hvilke yrker de sikter seg inn mot. · 

Landbruksskoleelevene er en langt mer sammensatt gruppe med tanke 
på familiebakgrunn og erfaring fra arbeid i landbruket enn utvalget fra 
odelsbamundersøkelsen. Omlag halvparten har vokst opp på gård, 
mens de øvrige ikke har denne nære tilknytningen til landbruket. På to 
områder er de imidlertid en mindre sammensatt gruppe, for det er ikke 
så stor aldersspredning i utvalget og de har alle valgt å ta videregående 
landbruksutdanning. 

I de to foregående kapitlene har vi vurdert egenskaper ved de 
odelsberettigete og deres omgivelser, og hvordan disse faktorene 
påvirker om de ønsker å overta gård eller ikke. I og med at det å ta 
over gård på odel ikke er en relevant problemstilling for mange av 
elevene, er spørsmålsstillingen om de har tenkt å bli bonde eller ikke. 
De som har oppgitt at de enten skal være heitidsbonde eller 
deltidsbonde i kombinasjon med annet yrke refererer jeg heretter til 
som de som skal bli bonde. De som har svart andre yrker - enten det er 
innen landbruket eller innen andre næringer - refererer jeg til som de 
som ikke skal bli bonde. 
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I det følgende skal vi se på egenskaper ved landbruksskoleelevene, for 
å se om det er forskjeller mellom dem som bidrar til å forklare hvem 
som i størst grad tiltrekkes av det å bli primærprodusent i landbruket. 

5.1 Om å bli bonde • antakelser om 
sammenhenger 

5.1.1 Oppdeling av utvalget etter kjønn og odelsrett 

I og med at ni av ti gårdsbruk overtas på odel, har elevene i vår 
undersøkelse svært ulike muligheter til å realisere planer om å bli 
gårdbruker. I vårt utvalg har omlag fire av ti enten første odelsrett, 
eller de har en dårligere odelsrett men det er likevel sannsynlig at det 
er de som vil ta over hjemgården. Mer enn åtte av ti av de som har 
odelsrett har bestemt seg helt sikkert eller tror at de kommer til å 
benytte seg av odelsretten. Dette gjelder hele 90 prosent av guttene og 
71 prosent av jentene. Guttene er langt mer sikre enn jentene. Drøyt 
halvparten av guttene svarer at de allerede har bestemt seg mot bare 26 
prosent av jentene. Dette avspeiler resultatene fra rapporten Skal - skal 
ikke der halvparten av odelsguttene allerede har bestemt seg for å ta 
over mot bare 21 prosent av jentene. Den lavere andelen av jenter som 
har bestemt seg for eller tror de skal ta over er imidlertid ikke et 
resultat av at flere jenter har bestemt seg for eller tror at de ikke skal ta 
over. Omtrent 25 prosent av jentene svarer at de ikke vet om de skal ta 

· over, mot bare seks prosent av guttene. Forskjellen mellomjenter og 
gutter går derfor først og fremst på usikkerhet om framtida. 

Det er overraskende at odelsjentene som har valgt landbruksutdanning 
er så usikre på framtidsplanene som de er. I Skal - skal ikke svarte 21 
prosent av odelsjentene at de allerede hadde bestemt seg for å ta over 
gården. I denne undersøkelsen (odelsjenter som tar 
landbruksutdanning) svarer 26 prosent av jentene det samme. Man 
skulle tro at en langt høyere andel av odelsjenter som velger 
landbruksutdanning, enn odelsjenter generelt, gjør dette nettopp med 
tanke på å overta gård. Odelsjentene som tar landbruksutdanning er 
riktig nok mer positive til mulighetene for å ta over enn andre 
odelsjenter. Mens 50 prosent av odelsjentene i Skal - skal ikke oppgir 
at de enten har bestemt seg eller tror de skal ta over, gjelder det samme 
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71 prosent av odelsjentene som tar landbruksutdanning. Tendensen 
trekker likevel i retning av at jentene er mer tilbakeholdne med å ta en 
endelig beslutning enn det guttene er, selv når de velger åta den 
relevante yrkesutdanningen. 

Som vi allerede har vært inne på er det drøyt seks av ti 
landbruksskoleelever soin ikke har odelsrett. Mange av disse har også 
tenkt å arbeide som gårdbrukere på heltid eller i kombinasjon med et 
annet yrke. En av ti i denne gruppen er sikre på at de kommer til å 
kjøpe gård, og 27 prosent tror at de kommer til å kjøpe gård. De fleste, 
35 prosent, oppgir at de ikke vet om de skal kjøpe. Bare åtte prosent er 
sikre på at de ikke skal kjøpe gård, og to av ti tror ikke de kommer til å 
gjøre det. 

I og med at det er så store forskjeller mellom gutter og jenter på hver 
sin side - og mellom de som har odelsrett og de som ikke har - så har 
jeg i dette kapittelet valgt å skille utvalget i fire grupper: Jenter med 
odelsrett, jenter uten odelsrett, gutter med odelsrett og gutter uten 
odelsrett. Hvis jeg hadde valgt å bare dele utvalget inn etter jenter og 
gutter, så ville odelsretten i seg selv slå gjennom som en sterk 
forklaringsfaktor for hvem som har tenkt å bli bonde og hvem som 
ikke har tenkt å bli bonde. 

5.1.2 Alder 

Som tidligere nevnt er de aller fleste i utvalget under 20 år, og for 
mange av disse er nok helt sikkert framtidsplanene svært usikre. Men 
omlag 17 prosent av utvalget er 20 år eller eldre, og jeg antar at deres 
planer med hensyn til framtidig yrke er mer klarlagte enn for den 
yngste aldersgruppen. Jeg antar at en del av disse kan ha konkrete 
planer med hensyn til enten å ta over gård, drive sammen med 
ektefelle eller til å kjøpe et gårdsbruk. Det kan også tenkes at mange 
av de eldre har konkrete planer som går i andre retninger innen 
landbruket enn det å selv være gårdbruker. Likevel setter jeg fram den 
hypotesen at det er en høyere sannsynlighet for at de eldste planlegger 
å bli bonde enn blant de yngre. 
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5.1.3 Motivasjon for å ta landbruksutdanningen 

Utdanningsvalg og yrkesplaner henger ofte tett sammen. Spesielt 
gjelder nok dette for elever som velger yrkesfaglig utdanning. I 
Edvardsen (1993) sin undersøkelse om ungdoms utdannings- og 
yrkesplaner blant 16 - 18-åringer oppgir seks av ti at den utdanningen 
de hadde valgt var nødvendig av hensyn til framtidig yrke, og 
ytterligere tre av ti at yrkesplanene hadde betydning for deres valg. I 
Edvardsens undersøkelse var et tverrsnitt av 16 og 18-åringene 
representert, og det er dermed grunn til å tro at denne faktoren er enda 
viktigere for elever ved yrkesfaglige studieretninger. 

I min undersøkelse er sannsynligvis denne faktoren undervurdert, i og 
med atjeg bare har spurt om hvorvidt elevene har tenkt å drive gård 
eller ikke. Landbruk og naturforvaltning og økologisk landbruk 
utdanner også avløsere og fagkonsulenter i landbruket, og det er mulig 
å fortsette med høyere landbruksfaglig utdanning som også åpner for 
mange andre yrker. Likevel har de aller fleste av elevene oppgitt at 
tanken på å drive gård i framtida er en av årsakene til deres 
utdanningsvalg. Dette gjelder 77 prosent av guttene og 60 prosent av 
jentene. For de av elevene som kommer fra gård er det naturlig nok 
flere som tenker seg en framtid som gårdbrukere (73 prosent av 
jentene og 91 prosent av guttene) enn blant de som ikke kommer fra 
gård - der omlag halvparten sier at de ønsker å drive gård. 

En annen viktig årsak til utdanningsvalget er den enkeltes interesser. I 
Edvardsens undersøkelse går det fram at seks av timente at 
interessene var viktige for deres valg, og ytterligere tre av ti mente at 
de hadde betydning. I min undersøkelse er det formulert ut fire 
påstander om interesser som elevene skal ta stilling til gjennom å svare 
om de er helt enig, litt enig, litt uenig og helt uenig i at disse 
interessene var viktige grunner til å velge landbruksutdanning. Måten 
spørsmålene er stilt på gjør at vi ikke kan si hva som veide tyngst for 
den enkelte. Noen kan ha svart at de er helt enige i mange av 
påstandene, uten at vi kan vite hvilken eller hvilke som var viktigst. 

Resultatene viser at elevene gjennomgående er enige i de påstandene 
som legger vekt på at de har valgt utdanningsretning med tanke på 
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interesser. Mer enn ni av ti har svart at de har valgt som de har gjort 
fordi de liker gårdsarbeid, og like mange fordi de liker å arbeide med 
dyr. Vi har også spurt spesielt om interessen for hester har hatt 
betydning, og dette svarer 60 prosent av jentene og 13 prosent av 
guttene bekreftende på. Bortsett fra interessen for hester, kommer ikke 
kjønnsforskjellene klart fram når vi skiller mellom dem som enten 
oppgir at de er helt eller litt enige i at disse grunnene var en av 
årsakene til at de valgte landbruksutdanning, og de som oppga at de 
var litt eller helt uenige i at denne faktoren var en av årsakene. Siden et 
så overveldende flertall oppga at disse interessene spilte inn, valgte jeg 
å skille mellom de som var helt enige i påstanden på den ene siden og 
de som enten var litt enige eller direkte uenige på den andre siden. Det 
viser seg da at kjønnsforskjellene kommer klarere fram når det gjelder 
interessen for gårdsarbeid og arbeidet med dyr generelt. En langt 
høyere andel av guttene svarer at de er helt enige i at interessen for 
gårdsarbeid spiller inn, mens en høyere andel av jentene svarer at de er 
helt enige i at interessen for arbeid med dyr var en grunn til 
utdanningsvalget. 

Det er med andre ord ulik vektlegging blant jenter og gutter med 
hensyn til hvilke interesser som har vært avgjørende for deres 
utdanningsvalg. Den ulike vektleggingen gjenspeiler den tradisjonelle 
arbeidsdelingen på gårdsbruk- såvel.som i samfunnet forøvrig. Svært 
mange jenter velger yrker hvor omsorgsfunksjonen står sterkt, mens 
gutter i langt større grad søker seg til mer tekniske yrker. Det at en 
langt høyere andel av guttene i vårt utvalg oppgir at interessen for 
gårdsarbeid var viktig for deres valg innebærer nok at de tenker på 
helheten i arbeidsoppgavene på gården. Med gårdsarbeid forstås både 
arbeidet med dyra, men også utearbeidet og bruk av traktor og 
redskaper. Jentene har i større grad valgt å si at de er helt enige i at 
interessen for å arbeide med dyra var en viktig årsak for deres 
utdanningsvalg. Interessen for hester er først og fremst oppgitt av 
jenter som ikke kommer fra gård som motivasjonsfaktor. 

I og med at mange oppfatter arbeidet med landbruksmaskiner for å 
være avgjørende for å kunne drive en gård, antar jeg at en høyere andel 
av de som oppgir at de er helt enige i at interessen for gårdsarbeid var 
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viktig for deres utdanningsvalg vil velge å bli bonde enn blant de som 
bare er litt enige eller direkte uenige. 

Jeg vil også tro at en høyere andel av de som oppgir at de er helt enige 
i at interessen for å arbeide med dyr var en viktig motivasjonsfaktor vil 
velge å bli bonde enn blant de som bare er litt enige eller uenige. 

Derimot tror jeg ikke at en sterk interesse for hester er nok til å velge å . 
arbeide som bonde, i og med at de færreste kan drive et bruk 
utelukkende basert på hestehold. Derfor antar jeg at en lavere andel av 
de som oppgir at de er helt enige i at interessen for hester var en viktig 
motivasjonsfaktor for deres utdanningsvalg vil velge å bli bonde enn 
blant de som oppgir at de er litt enige eller uenige. 

5.1.4 Faglige interesser 
Yrkesutdanningene har tradisjonelt representert et alternativt 
studietilbud til ungdom som er lei av "skole" når de avslutter niende 
klasse. Dette er blant annet fordi de yrkesfaglige tilbudene har vært 
mer praksisorienterte. Med Reform 94 har det imidlertid blitt mer 
teoriundervisning enn t.idligere, blant annet fordi det legges til rette for 
at det skal være mulig å oppnå studiekompetanse gjennom enkelte av 
løpene innen hver studieretning, og innen de løpene som ikke gir 
studiekompetanse skal dette kunne oppnås gjennom åta et 
påbyggingsår. På VKI-kursene må elevene derfor ta allmennfagene 
norsk, engelsk og samfunnslære i tillegg til "klasseromsfag" som er 
rettet inn mot landbruket. 

Elevene anser likevel den videregående landbruksutdanningen som et 
alternativ med mindre teori enn allmennfaglig studieretning, og to av 
tre elever oppgir at en medvirkende årsak til at de har valgt 
landbruksutdanning er at den gir mulighet til å ta videregående 
utdanning uten alt for mye teori. På spørsmål om hva de liker best i 
utdanningen - om det er praksisen eller undervisningen i klasserom -
svarer ni av ti elever at de liker praksisundervisningen best. Det er her 
små forskjeller mellomjentene og guttene. 
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Selv om det store flertallet både av guttene og jentene oppgir at de 
foretrekker praksisundervisningen, er det store forskjeller mellom dem 
når det gjelder hvilke av oppgavene de liker best. Svaralternativene i 
spørreskjemaet ga elevene mulighet til å svare at de enten liker 
oppgavene svært godt, godt, ikke noe særlig eller dårlig. Siden så la 
har svart ikke noe særlig og dårlig velger jeg å referere til disse som de 
som ikke liker et fag. 

De tre mest populære oppgavene blant guttene er skogsarbeid som 67 
prosent liker svært godt, traktorkjøring med redskap som 62 prosent 
liker svært godt og 50 prosent oppgir reparasjon og vedlikehold av 
traktor og redskaper. Jentenes tre mest populære oppgaver er foring av 
husdyr, 58 prosent, traktorkjøring uten redskap, 46 prosent, og 44 
prosent oppgir at de liker melking svært godt. 

Det er tilsvarende forskjeller i hvilke oppgaver som guttene og jentene 
liker dårligst. Jentenes tre minst populære oppgaver er reparasjon og 
vedlikehold av traktor og redskaper, som 46 prosent oppgir at de ikke 
liker, onnearbeid uten bruk av traktor og redskaper, 37 prosent, og 32 
prosent liker ikke skogsarbeid. De tre minst populære oppgavene blant 
guttene er onnearbeid uten bruk av traktor og redskaper, 40 prosent, 
renhold i fjøs, 39 prosent og 19 prosent liker ikke traktorkjøring uten 
redskap. 

Guttene og jentene kan enes om at en av oppgavene; manuelt 
onnearbeid, er kjedelig og lite utfordrende. Men mens reparasjon og 
vedlikehold av traktor og redskaper er en av de mest populære 
oppgavene blant guttene, er den samme oppgaven blant de minst 
populære blant jentene. Omvendt er det når det gjelder traktorkjøring 
uten redskaper, som er en av de mest populære blantjentene, mens det 
er en av de minst populære blant guttene. Derimot er traktorkjøring 
med redskaper noe mange gutter liker svært godt. TraktorkjØring uten 
redskap er ikke en arbeidsoppgave i seg selv på linje med de andre 
arbeidsoppgavene vi har spurt elevene om. Årsaken til at vi likevel har 
spurt direkte om dette, er fordi det er nødvendig å kunne kjøre traktor 
uten redskap før man kan begyl1ne med for eksempel pløying. Det 
skillet som vi har laget gjennom å spørre både om hvor godt elevene 
liker å kjøre traktor med og uten redskap, gir et markant skille mellom 
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guttenes og jentenes forhold til landbruksmaskiner. Det ser ut som om 
jentene i mindre grad enn guttene finner seg til rette med de 
arbeidsoppgavene som utføres med hjelp av traktor. Det å kjøre traktor 
er for jentene ei utfordring, og noe de liker å gjøre. Å kjøre med 
redskaper og å reparere ser derimot ut til å være å gå et skritt lenger 
ennjentene ønsker. For guttenes del ser det ut til å være litt for 
kjedelig i seg selv å kjøre traktor uten redskaper, det har i seg selv 
ingen hensikt. Guttene trenger større utfordringer for å finne det 
spennende. Disse utfordringene får de gjennom å kjøre med redskaper, 
og gjennom å reparere traktorer og maskiner. 

Som vi har sett er jentene mer entusiastiske i forhold til arbeid med 
dyra. Foring av husdyr og melking er blant deres tre mest populære 
oppgaver. Forskjellen mellom gutter og jenter går her først og fremst 
på at mens jentene i stor grad oppgir at de liker disse oppgavene svært 
godt, så nøyer guttene seg med å svare godt. Det er også noen flere 
gutter enn jenter som svarer at de ikke liker disse oppgavene. 

Disse resultatene samsvarer med forskjeller i typiske kvinne og 
mannsoppgaver på de fleste gårder. I den grad kvinner er med i 
gårdsarbeidet dreier dette seg først og fremst om stell og foring av dyr 
og melking, mens mennene er nærmest enerådende i den delen av 
utearbeidet som omfatter bruk av traktor og redskaper og vedlikehold 
på gården. 

For å finne ut om interessen for praksisfagene innvirker på lysten til å 
arbeide som bonde i framtida, vil jeg også her stille opp noen 
hypoteser. Den første av disse antakelsene er at de som foretrekker 
praksisoppgavene generelt framfor teoriundervisningen i større grad 
enn de som foretrekker klasseromsundervisningen planlegger å bli 
bonde. Siden det er så store forskjeller mellom hvilke praksisoppgaver 
gutter og jenter liker vil jeg også trekke fram to oppgaver som guttene 
liker spesielt godt og en som jentene liker spesielt godt. Det å beherske 
traktoren anses av mange som en nødvendighet for å kunne være 
bonde. I forrige kapittel satte jeg opp hypotesen at det å beherske 
traktoren har betydning for å ønske å ta over gård. Det viste seg å 
betydning for ønsket om å ta over gård, men bare når vi holdt deres 
aktivitetsnivå generelt utenfor regresjonskjøringen. I denne 
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sammenhengen ønsker jeg å benytte meg av variabelen traktorkjøring 
med redskap for å undersøke om det er forskjeller i ønsket om å bli 
bonde etter hvor godt man liker denne praksisoppgaven, 

Reparasjoner og vedlikehold av maskiner er også eri slik oppgave som 
guttene foretrekker, og som mange mener det er nødvendig å kunne litt 
om for å være mest mulig selvhjulpen i arbeidet. Jeg antar at de som 
liker denne oppgaven vil være mer tilbøyelige til å ønske å bli bonde. 

Den mest populære av jenteoppgavene var foring av husdyr. Jeg vil 
også teste om det er slik at de som liker denne oppgaven svært godt i 
større grad ønsker å bli bonde enn de som har mindre interesse. · 

Til nå har vi utelukkende sett på ulike praksisoppgaver. De aller fleste 
av elevene oppgir at de liker praksisundervisningen bedre enn den 
teoretiske undervisningen. Likevel vil jeg sette fram tre antakelser om 
fag som undervises i klasserom. De tre fagene er husdyrlære, teknikk 
og håndtverk og norsk. Her antar jeg at de som liker de to første av 
disse fagene vil være mer tilbøyelige til å planlegge å bli bonde, mens 
de som liker norsk vil foretrekke å studere videre og dermed være mer 
tilbøyelige til å velge andre yrker, enten i landbruket eller innen andre 
nærmger. 

5.1.5 Oppsummering av antakelser om sosiale faktorer 
som bidrar i positiv og negativ retning med hensyn 
til overtakelse 

I rammen under oppsummeres antakelsene som er satt fram i dette 
delkapittelet. I fortsettelsen av kapittelet skal vi, med hjelp av logistisk 
regresjon, teste betydningen av disse faktorene i forhold til planene om 
å bli bonde eller å foretrekke andre yrker. 
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Faktorer som trekker i Faktorer som trekker i 
retning av velge å bli bonde retning av å velge å ikke bJi 

bonde 
• Eleven er 20 år eller eldre • Eleven er under 20 år .. Eleven er helt enig i at • Eleven er bare litt enig eller 

interessen for gårdsarbeid uenig i at interessen for 
var en viktig grunn til gårdsarbeid var en viktig 
utdanningsvalget grunn til utdanningsvalget 

• Eleven er helt enig i at • Eleven er bare litt enig eller 
interessen for dyr var en uenig i at interessen for dyr 
viktig grunn til var en viktig grunn til 
utdanningsvalget utdanningsvalget 

• Eleven er bare litt enig eller • Eleven er helt enig i at 
uenig i at interessen for interessen for hester var en 
hester var en viktig grunn til viktig grunn til 
utdanningsvalget utdanningsvalget 

• Eleven foretrekker • Eleven foretrekker 
praksisundervisning framfor klasseromsundervisning 
klasseromsundervisning framfor praksisundervisning 

• Eleven liker traktorkjøring • Eleven liker traktorkjøring 
med redskap svært godt med redskap bare litt, eller 

liker det ikke 
• Eleven liker reparasjon og • Eleven liker reparasjon og 

vedlikehold av traktor og vedlikehold av traktor og 
redskaper svært godt redskaper bare litt, eller liker 

det ikke 
• Eleven liker foring av husdyr • Eleven liker foring av 

svært godt husdyr bare litt, eller liker 
det ikke 

• Eleven liker faget • Eleven liker ikke faget 
husdyrlære husdyrlære 

• Eleven liker faget teknikk og • Eleven liker ikke faget 
håndtverk teknikk og håndtverk 

• Eleven liker ikke faget norsk • Eleven liker faget norsk 
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5.2 Landbruksskoleelever - resultater 

I dette delkapittelet vil resultatene av antakelsene som er satt opp bli 
drøftet. I og med at det er store forskjeller mellom de som har odelsrett 
og de som ikke har odelsrett i deres planer med hensyn til å bli bonde, 
blir resultatene presentert for jenter med odelsrett, jenter uten odelsrett, 
gutter med odelsrett og gutter uten odelsrett hver for seg. 

Som vi ser av tabell 25 viser det seg at fire av de variablene som ble 
testet har forklaringskraft forjentene som har odelsrett med hensyn til 
om de ønsker å bli bonde. To av de fire variablene går på begrunnelse 
for å begynne på landbruksutdanningen; om de var helt enige i at 
interessen for dyr og gårdsarbeid var viktig som motivasjon eller bare 
litt enige eller direkte uenige. Den tredje faktoren som er 
utslagsgivende er om de liker klasseromsfaget husdyrlære eller ikke, 
og den fjerde går på om de liker praksis- eller 
klasseromsundervisningen best. Dersom jentene oppgir som 
begrunnelse for å starte landbruksutdanningen at de er svært 
interesserte i dyr, at de er svært interesserte i gårdsarbeid, at de 
samtidig liker faget husdyrlære og at de foretrekker 
praksisundervisningen framfor klasseromsundervisningen, da er 
sannsynligheten for at de skal bli bonde 87 prosent. Dersom det 
motsatte er tilfelle er sannsynligheten 13 prosent. 

Når vi ser på faktorene hver for seg, viser det seg faktisk at de som 
enten bare er litt enige eller direkte uenige i at interessen for dyr var 
viktig for dem da de valgte landbruksutdanning i større grad ønsker å 
bli bonde enn de som oppga at de var helt enige i at det var viktig. 
Sannsynligheten for å bli bonde øker med 27 prosent for de som ikke 
mente at denne årsaken var svært viktig. 

Ellers ser vi for jentenes del at dersom de liker faget husdyrlære så 
øker sannsynligheten for å bli bonde med fem prosent, dersom de er 
helt enige i at en av grunnene til at de valgte landbruksutdanning var 
interesse for gårdsarbeid øker sannsynligheten med to prosent, og 
dersom de foretrekker praksisundervisningen øker sannsynligheten 
med fem prosent. 
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Tabell 25. Jenter med odelsrett 
Variabler B Andel B*andel Min- Liker Min- Liker 

i ut- i ut- dre ikke dre klasse-
valget valget intr. husd. intr. roms-

for dyr lære for under-
gårds- visn. 
arb. 

Interesse -2,1901 0,864 1,8922 1,8922 1,8922 1,8922 
ford 
Liker 2,2514 0,864 1,9452 1,9452 1,9452 1,9452 
husd lære 
Interesse 1,3533 0,576 0,7795 0,7795 0,7795 0,7795 
for 
årdsarb. 

2,3793 0,879 2,0914 2,0914 2,0914 2,0914 
raksis 

Konstant -1,862 -1,862 -1,862 -1,862 -1,862 
P - Overtar 0,8734 0,9504 0,9478 0,9831 0,9401 
P - O~ertar 0,1344 0,9942 0,9991 0,9941 
Effekt av ne ativ score · 

For jentene som ikke har odelsrett er det tre faktorer som har vist seg å 
ha forklaringsstyrke med hensyn til å velge å bli bonde eller ikke. De 

. tre faktorene er jentenes alder, hvorvidt de oppga at interessen for 
gårdsarbeid var svært viktig for deres utdanningsvalg eller ikke, og om 
de foretrekker praksis- eller klasseromsundervisningen. Dersom 
jentene er 20 år eller eldre, oppga at interessen for gårdsarbeid var 
svært viktig for deres utdanningsvalg og at de samtidig foretrekker 
praksisundervisningen, så er sannsynligheten 72 prosent for at de skal 
velge å bli bonde. Dersom det motsatte er tilfelle er sannsynligheten 
nede i fire prosent. 

Når vi ser på faktorene hver for seg ser vi at dersom jentene er yngre 
enn 20 år så er sannsynligheten 32 prosent lavere enn hvis de er 20 år 
eller eldre. Dersom jentene ikke oppga at de var helt enige i at 
interessen for gårdsarbeid var viktig for deres utdanningsvalg, så 
synker sannsynligheten med 19 prosent i forhold til hvis de var helt 
enige. Dersom jentene foretrekker klasseromsundervisningen framfor 
praksisundervisningen så synker sannsynligheten med 23 prosent. 
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Tabell 26. Jenter uten odelsrett 
Variabler B Andel i B*andel Yngre Mindre Liker 

utvalget i enn20 interesse klasse-
utvalget år for romsun-

gårds arb dervisn. 
20 år og eldre 1,4335 0,172 0,2465 0,2465 0,2465 
Interesse for 1,0288 0,534 0,5493 0,5493 0,5493 
gårdsarb. 
Liker praksis 1,5973 0,819 1,3081 1,3081 1,3081 
Konstant -3,136 -3,136 -3,136 -3,136 
P - Overtar 0,7171 0,2177 0,1706 0,0878 
P- Overtar 0,0416 0,5386 0,3652 0,3223 
Effekt-av negativ score ~li •'llo/~,- I -~'1-'9% - "23% ··· 

For guttene med odelsrett er det fem faktorer som har forklaringsstyrke 
med hensyn til om de velger å bli bonde eller ikke. De fem faktorene 
er alder, hvor viktig interessen for dyr og gårdsarbeid var for deres 
utdanningsvalg, om de liker faget norsk og hvor godt de liker å kjøre 
traktor med redskap. 

Dersom de odelsberettigete oppgir at de er 20 år eller eldre, at de er 
helt enige at interessen for dyr og gårdsarbeid var viktige grunner til at 
de valgte landbruksutdanning, at de ikke liker norsk, og at de samtidig 
liker å kjøre traktor med redskaper svært godt, da er sannsynligheten 
for at de skal bli bonde 97 prosent. Hvis det motsatte er tilfelle er 
sannsynligheten 48 prosent. 

Hvis vi ser på faktorene hver for seg, finner vi at sannsynligheten 
reduseres med 19 prosent dersom den odelsberettigete er yngre enn 20 
år, og at sannsynligheten synker med 13 prosent dersom den 
odelsberettigete ikke har oppgitt at interessen for dyr var svært viktig 
for utdanningsvalget. Sannsynligheten øker derimot med 24 prosent 
dersom han ikke liker norsk. Videre ser vi at sannsynligheten går ned 
med 24 prosent dersom guttene bare var litt enige eller uenige i at 
interessen for gårdsarbeid var viktig for deres utdanningsvalg, og den 
synker med 14 prosent dersom guttene ikke likte traktorkjøring med 
redskaper svært godt. 
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Tabell 27. Gutter med odelsrett 
V B And. B* Yngre Mindre Liker Min- Liker 

i utv. andel i enn20 int. for norsk dre ikke å 
ut- år dyr intr for kjøre 
valget gårds- m. 

arb redsk 
1 1,8532 0,129 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 
2 0,8257 0,558 0,461 0,461 0,46 1 0,461 0,461 
3 -1, 193 0,607 -0,724 -0,724 -0,724 -0,724 -0,724 

3 
4 1,279 0,767 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 
5 0,84 0,632 0,531 0,531 0,531 0,531 0,531 
K -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062 
P- 0,97 18 0,7653 0,7239 0,8955 0,6092 0,7097 
Ot 
P- 0,4844 0,9543 0,8568 0,7086 0,8485 0,8499 
Ot 
Effekt av negative score i!t~l~'l'' ~la'%·- r,;,f"f9,% I ~ . .-:24% . .·':'.if4%- -' 

V) Variabel 1) 20 år el. eldre 2) Intr. for dyr 3) Liker ikke norsk 4) Intr. for 

gårdsarb 5) Liker å kjøre traktor med redsk. K) Konstant Ot.) Overtar. Av 

plasshensyn er en del av tallene forkortet til tre desimaler. 

· For guttene uten odelsrett er det tre faktorer som bidrar til å forklare 
forskjeller mellom de som har tenkt å bli bonde og de som har tenkt 
seg andre yrker. De tre faktorene er alder, hvor viktig interessen for 
gårdsarbeid var for deres utdanningsvalg og om de liker faget 
husdyrlære. Dersom guttene er 20 år eller eldre, har oppgitt at de er 
helt enige i at interessen for gårdsarbeid var viktig for deres 
utdanningsvalg, og at de liker faget husdyrlære, så er sannsynligheten 
83 prosent for at de skal bli bonde. Dersom det motsatte er tilfelle er 
sannsynligheten ni prosent. 

Når vi ser på faktorene hver for seg, ser vi at sannsynligheten går ned 
med 13 prosent dersom guttene er yngre enn 20 år, den går ned med 
hele 30 prosent dersom de ikke oppga som en viktig grunn for 
utdanningsvalget at de liker gårdsarbeid og sannsynligheten går ned 
med 17 prosent dersom de ikke liker husdyrlære. 
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Tabell 28. Gutter uten odelsrett 
Variabler B Andel i B*andel Yngre Mindre Liker 

utvalget i enn 20 år intr. for husdyrlære 
utvalget gårdsarb. 

20 år og 1,0165 0,177 0,1799 0,1799 0,1799 
eldre 
Interesse 1,7406 0,586 0,0199 0,0199 0,0199 
for 
gårdsarb. 
Liker 1,1469 0,829 0,9507 0,0199 0,0199 
husd.lære 
Konstant -2,3315 -2,3315 -2,331 5 -2,331 5 
P- 0,8281 0,0918 0,106 0,106 
Overtar 
P- 0,0885 0,2183 0,4034 0,27 19 
Overtar 
Effekt av negativ score •$\ ;;;{"'U,%t~' -id.~N~. -·-" 

.,,._,.,.s."~ • _i ·'.~ -lmY.<i'! :J< 1· 

5.3 Drøfting og oppsummering 

Landbruksutdanningen i den videregående skolen er i hovedsak rettet 
inn mot opplæring med tanke på yrkesutøving i primærlandbruket. 
Som det er vist i dette kapittelet er det også slik at flertallet av elevene 
på de to VKI-kursene (52 prosent) har planer om å bli bonde. Det er 
likevel en langt større andel av guttene som har slike planer ( 62 
prosent) enn av jentene (40 prosent). Noe av denne forskjellen skyldes 
at de av elevene som ikke har odelsrett står overfor langt større 
hindringer med hensyn til en etablering som gårdbruker enn de med 
odelsrett, og at flere av guttene enn av jentene har odelsrett fordi en 
større andel av jentene rekrutteres utenfra landbruksmiljøene. Dette 
forklarer imidlertid ikke hele forskjellen. Det er likevel en lavere andel 
av jentene, både med og uten odelsrett som har planlagt å bli bonde. 

Av de faktorene som jeg har undersøkt er interesse for gårdsarbeid den 
viktigste faktoren som forklarer ønsket om å bli bonde. Denne faktoren 
er med og forklarer forskjeller mellom de som vil bli bonde og de som 
ikke vil bli bonde i alle de fire gruppene som jeg har undersøkt. 
Dersom den helt store interessen ikke er til stede reduseres 
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sannsynlighetene for å bli bonde med mellom 20 og 30 prosent for de 
uten odelsrett og for guttene med odelsrett. For jentene med odelsrett 
har faktoren slått gjennom, men sannsynligheten reduseres bare med to 
prosent for denne gruppen. De to andre interessene som førte til at 
elevene valgte landbruksfaglig utdanning; interessen for dyr og 
interessen for hester har langt mindre betydning. Interessen for hester 
som motivasjonsfaktor slår ikke ut verken i den ene eller den andre 
retningen, mens interessen for dyr slår begge veier. Mens det å ha stor 
interesse for dyr drar i retning av at odelsguttene ønsker å bli bonde 
(forskjellen i sannsynlighet er på 13 prosent) så trekker en sterk 
interesse for dyr som motivasjonsfaktor for odelsjentene i retning av at' 
de ikke ønsker å bli bonde (sannsynligheten går ned med 27 prosent). 
Det kan tenkes at dette skyldes at faktoren interesse for dyr isolert ikke 
er nok til atjentene velger et utradisjonelt yrke. Det kan tenkes at 
jentene også mener at de må ha en sterk interesse for gårdsarbeid 
generelt - også utearbeidet - for å velge bondeyrket, mens guttene tar 
"lettere" på at de egentlig ikke har så stor interesse for gårdsarbeidet 
generelt. Noe av forskjellen kan også skyldes at en del av disse jentene 
tenker seg en framtid som veterinær. For de elevene som ikke har 
odelsrett forklarer ikke interessen for dyr forskjellen mellom de som 
ønsker å bli bonde og de som ikke ønsker det. 

Ønsket om å bli bonde står også sterkt hos de av jentene som 
foretrekker praksisundervisningen framfor klasseromsundervisningen. 
For odelsjentenes del reduseres sannsynligheten for at de skal velge å 
bli bonde med fem prosent dersom de foretrekker 
klasseromsundervisningen, og for jentene uten odelsrett reduseres 
sannsynligheten med hele 23 prosent. For guttenes del slår ikke 
variabelen praksis gjennom. Det kan likevel se ut som om noe av det 
samme slår gjennom for odelsguttenes del. Dersom guttene liker faget 
norsk, så reduseres sannsynligheten for at de skal.bli bonde med 19 
prosent. Det er imidlertid bare guttene med odelsrett som.skilles etter 
dette kriteriet. 

Derimot har klasseromsfaget husdyrlære betydning for ønsket om å bli 
bonde for odelsjentene og for guttene som ikke har odelsrett. For 
jentenes del reduseres sannsynligheten med fem prosent dersom de 
ikke liker faget, og for guttenes del med hele 17 prosent. 
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Elevene er gjennomgående glade i praksisundervisningen, men som vi 
tidligere var inne på er det store forskjeller mellom hvilke fag guttene 
og jentene foretrekker. De tre praksisfagene som jeg har undersøkt 
betydningen av er foring av husdyr, traktorkjøring med redskap og 
reparasjoner og vedlikehold. Hvorvidt ~levene liker foring av husdyr 
svært godt eller mindre godt har ingen betydning for om de velger å ta 
over eller ikke, og det samme ·gjelder for reparasjoner og vedlikehold. 
Når det gjelder hvor godt elevene liker traktorkjøring, så har dette 
betydning for odelsguttenes del, men ikke for de tre iµidre gruppene. 
De odelsguttene som ikke liker traktorkjøringen svært godt har 14 
prosent mindre sannsynlighet for å velge å bli bonde enn de som liker 
denne praksisoppgaven svært godt. Det at dette faget ikke har slått ut 
for jentenes del tyder på at jentene likevel ikke anser det for å være 
nødvendig å være glad i å kjøre. Spørsmålsstillingen er utformet slik at 
.vi heller ikke har mulighet for å si noe om hvor godt de selv mener at 
de kjører. Jentene føler tydeligvis at de behersker det godt nok til at de 
klarer seg, eller at de vil gjøre det når tiden kommer, selv om de ikke 
oppgir at dette er noe de virkelig liker å gjøre. For sikkerhets skyld har 
jeg undersøkt om det har betydning hvor godt de liker traktorkjøring 
uten redskap, men heller ikke dette ser ut til å kunne forklare 
forskjeller blant de som velger å bli bonde og de som ikke velger det. 
Med andre ord ser det ikke ut til at hvor godt elevene liker verken den 
typiske "kvinneoppgaven" eller "mannsoppgaven" har noe særlig 
innvirkning på hvem som velger å bli bonde eller ikke. 

En siste faktor som viser seg å ha betydning er elevenes alder. De 
elevene som er 20 år eller eldre er gjennomgående mer innstilte på å . 
jobbe som bonde. Dette gjelder jentene uten odelsrett, og det gjelder 
både guttene med og uten odelsrett. For jentenes del synker 
sannsynligheten for å ønske å bli bonde med hele 32 prosent hvis de er 
under 20, for odelsguttene med 19 prosent og for guttene uten odelsrett 
med 13 prosent. De som er over 20 år har nok sikkert klarere planer 
for hva de ønsker å gjøre i framtiden, og for manges del går planene 
nettopp ut på å bli gårdbruker. 
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6 Oppsummering 

Problemstillingene for dette prosjektet har vært å avdekke hvilke 
faktorer som fremmer odelsbams og landbruksskoleelevers interesse 
for å arbeide i landbruksnæringen på produsentnivå. Videre skulle det 
avdekkes på hvilken måte disse faktorene var ulikt fordelt mellom 
gutter og jenter for derigjennom å forklare forskjeller i gutters og 
jenters planer med hensyn til å bli gårdbrukere. 

For odelsbamas del har vi tatt for oss både de såkalte økonomiske 
faktorene - det vil si egenskaper ved gården, omgivelsene og 
odelsbamas utdanningsnivå - og faktorer med hensyn til odelsbamas 
deltakelse i gårdsarbeidet under oppveksten og fars og mors 
arbeidsdeling på bruket. For landbruksskoleelevenes del har vi berørt 
forhold som hvorvidt de har odelsrett eller ikke, hvilke årsaker de 
hadde til å velge landbruksfaglig utdanning og hvilke faglige interesser 
de hadde. 

6.1 Odelsbarna og økonomiske faktorer 

I delkapittel 3 .1 ble det satt fram en rekke antakelser om 
sammenhengen mellom egenskaper ved bruket; om bruket ligger 
sentralt eller usentralt, den lokale arbeidsmarkedssituasjonen, 
uttynningsproblematikk og den odelsberettigetes utdanningsnivå. 
Resultatene vi kom fram til var til dels sprikende og i noen grad 
overraskende. 

Odelsguttene opptrer i stor grad i samsvar med de forventningene som 
ble satt opp. De foretrekker større bruk som ligger i sentrale områder, 
og odelsguttene med lav utdanning tenderer i større grad til å ta over 
enn de med høy utdanning. 

Odelsjentene derimot opptrer stikk i strid med de innledende 
forventningene. De to faktorene som hadde signifikant innvirkning på . 
deres valg var hvor mange årsverk det var på bruket og hvorvidt det 
var foretatt større investeringer eller ikke. Mens jeg innledningsvis 
antok at sannsynligheten for å overta ville være større for de 
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. arbeidskrevende brukene, og for bruk hvor det var foretatt større 
investeringer, viser det seg faktisk å være motsatt. Jentene foretrekker 
lite arbeidskrevende bruk hvor det ikke er investert. 

En annen av de variablene jeg testet, brukets inntektspotensiale, viste 
seg å ikke ha betydning for de odelsberettigetes ønske om å ta over 
eller ikke. Det er likevel klare indikasjoner på at brukets 
inntektspotensiale styrer de valg de odelsberettigete som planlegger å 
ta over gjør med hensyn til å arbeide utenom gårdsdriften. Mange av 
de odelsberettigete planlegger å kompensere manglende inntekter fra 
gården med å arbeide mer ute. 75 prosent av de med best 
inntektspotensiale oppgir enten at bruket skal være eneste viktige 
inntektskilde for familien, eller at enten den odelsberettigete selv eller 
ektefelle skal være heltidsbonde. I gruppen med dårligst 
inntektspotensiale oppgir bare 21 prosent det samme. Nesten sju av ti i 
gruppen med det dådigste inntektspotensialet oppgir at gården skal 
være i tillegg til heltidsarbeid utenom, mot drøyt en av ti i gruppen 
med best økonomi. 

Vi har også sett tegn som tyder på at heltidsbrukene og tradisjonell 
kombinasjonsdrift er på vikende front i forhold til moderne- og 

· trippelkombinasjon. Det er først og fremst jentene som trekker opp 
andelen med trippel kombinasjonsdrift (bruk hvor både gårdbrukeren 
og ektefellen arbeider utenom gården), for mens 34 prosent av guttene 
oppgir denne tilpasningsformen, gjelder det samme hele 53 prosent av 
jentene. 

6.2 Odelsbarna og sosiale faktorer 

I denne undersøkelsen går det fram at forhold under odelsbarnas 
oppvekst har stor betydning for deres senere ønsker om å ta over 
gården eller ikke. Det er en langt høyere andel av odelsguttene som har 
de kjennetegnene som fører til at sannsynligheten for overtakelse øker, 
og dette kan langt på vei forklare den ulike fordelingen av jenter og 
gutter som velger å gå inn i landbruksnæringen. I delkapittel 4.1 ble 
antakelsene om sammenhenger satt fram. Jeg antok at det å ha vært 
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aktivt med i gårdsarbeidet under oppveksten, å ofte ha kjørt traktor, å 
ha en aktiv mor, å ha vært mye sammen med far og å ikke ha yngre 
søsken som har vært mer aktive i gårdsarbeidet ville øke 
sannsynligheten for overtakelse. Av disse faktorene var det bare 
traktorkjøringen som ikke hadde innvirkning, men dette kommer av at 
hvor mye traktor odelsbama har kjørt henger tett sammen med hvor 
aktive de har vært generelt i arbeidet på gården. 

Det er imidlertid forskjeller mellom jenter og gutter i hvor sterkt de 
ulike faktorene påvirker sannsynligheten for overtakelse. Mens jentene 
lar seg påvirke av hvor stort ansvar mor har hatt for arbeidet på gården, 
og om de har vært mye eller lite sammen med far under oppveksten, så 
synes dette å ikke spille inn for guttenes del. For guttenes del fant vi at 
hvor aktive de selv hadde vært i arbeidet på gården og om de har 
søsken som har vært mer aktive enn dem selv spiller inn. Guttene 
synes å være fullt inneforstått med at de har de evner og kunnskaper 
som skal til uavhengig av i hvor stor grad de har blitt tatt med i 
arbeidet av far. Ikke heller når aktivitetsnivået og traktorkjøringen 
fjernes fra regresjonskjøringen innvirker verken hvor stort ansvar mor 
har hatt eller det å ha vært mye sammen med far på guttenes valg. Det 
kan tenkes at det rett og slett er slik at det som gjør at noen gutter 
velger å avstå fra å ta over er at de ikke er interesserte. Som vi husker 
fra kapittel 2 er det svært ta gutter som sier at de helst skulle tatt over, 
men at de likevel ikke tror de kommer til å gjøre det. Årsakene er 
enten uoppgitt eller begrunnet med høy alder, allergi eller sykdom. 
Bare en oppgir at han har søsken som har vært mer aktiv i 
gårdsarbeidet enn han selv, og dette kan tyde på at også mer aktive 
søsken rett og slett skyldes at odelsgutten selv har vist liten interesse 
fordi han prioriterer annerledes - det vil si at det er den 
odelsberettigetes manglende interesse det dreier seg om. 

Jenter som tar over gård bryter med det dominerende kvinnebildet i 
landbruket. Dette kan være årsaken til at mors og fars arbeidsdeling og 
jentenes samvær med far spiller så stor rolle. Det at aktivitetsnivået 
ikke slår gjennom betyr ikke at det ikke har betydning for jentene om 
de har vært aktive eller ikke. Hvis far ikke tas med i 
regresjonskjøringen har aktivitetsnivået betydning. Dette innebærer at 
jentenes aktivitetsnivå i stor grad sammenfaller med det å være mye 
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. sammen med far, og at samværet med far slår ut sterkere enn 
aktivitetsnivået når de to variablene testes samtidig. 

6.3 La ridbruksskoleelevene 

Side 92 

Landbruksutdanningen i den videregående skolen er i hovedsak rettet 
inn mot opplæring med tanke på yrkesutøving i primærlandbruket. I 
undersøkelsen kom det fram at omlag halvparten av elevene har planer 
om å bli bonde. Det er likevel en langt større andel av guttene som har 
slike planer enn av jentene. Noe av denne forskjellen skyldes at de av 
elevene som ikke har odelsrett står overfor langt større hindringer med 
hensyn til en etablering som gårdbruker enn de med odelsrett, og at 
flere av guttene enn av jentene har odelsrett fordi en større andel av 
jentene rekrutteres utenfra landbruksmiljøene. Dette forklarer 
imidlertid ikke hele forskjellen. Det er likevel en lavere andel av 
jentene, både med og uten odelsrett som har planlagt å bli bonde. 

Blant de faktorene vi har undersøkt er om det er forskjeller i planer om 
å bli bonde etter hvilke årsaker elevene selv mente var viktige grunner 
til at de valgte landbruksutdanning. Her er det tre faktorer jeg har valgt 

· ut; om de var helt enige i at de begynte med landbruksutdanningen på 
grunn av interessen for gårdsarbeid, interessen for dyr, og interessen 
for hester. Av disse faktorene er det interessen for gårdsarbeid som har 
slått ut for samtlige av de fire gruppene Genter og gutter med og uten 
odelsrett). Hvis de er helt enige i at denne interessen var en viktig 
grunn til å velge landbruksutdanningen øker sannsynligheten for å 
velge å bli bonde. De to andre interessene som førte til at elevene 
valgte landbruksfaglig utdanning; interessen for dyr og interessen for 
hester har langt mindre - og til dels motstridende - betydning. Mens 
det å ha stor interesse for dyr drar i retning av at odelsguttene ønsker å 
bli bonde, så trekker en sterk interesse for dyr som motivasjonsfaktor 
for odelsjentene i retning av at de ikke ønsker å bli bonde. Dette kan 
skyldes at de odelsjentene som har størst interesse for dyr tenker seg 
en framtid som veterinær. For de av elevene som ikke har odelsrett 
forklarer ikke interessen for dyr forskjellen mellom de som ønsker å 
bli bonde og de som ikke ønsker det. Mange, spesielt blantjentene, har 
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oppgitt at interessen for hester var en viktig årsak til utdanningsvalget. 
Interessen for hester slår imidlertid ikke gjennom, og kan derfor 
verken forklare at noen velger å bli bonde eller velger andre yrker. 

Jeg har videre antatt at det er forskjeller mellom de som ønsker å bli 
bonde og ikke etter hvor glade de er i praksisfagene og hvilke 
klasseromsfag de foretrekker. Nesten alle elevene foretrekker 
praksisundervisningen framfor klasseromsundervisningen. 
Sannsynligheten for å ønske å bli bonde reduseres for jentenes del 
dersom de foretrekker klasseromsundervisningen, og dette slår spesielt 
sterkt ut blant jentene uten odelsrett. For guttenes del slår ikke 
variabelen praksis gjennom. Det kan likevel se ut som om noe av det 
samme slår gjennom for odelsguttenes del. Dersom guttene liker faget 
norsk, så reduseres sannsynligheten for at de skal bli bonde. Det er 
imidlertid bare guttene med odelsrett som skilles etter dette kriteriet. 

Elevene er gjennomgående glade i praksisundervisningen, men det 
store forskjeller mellom guttene og jentene i hvilke praksisfag de 
foretrekker. De tre praksisfagene som jeg har undersøkt betydningen 
av er foring av husdyr, traktorkjøring med redskap og reparasjoner og 
vedlikehold. Hvorvidt elevene liker foring av husdyr svært godt eller 
mindre godt har ingen betydning for om de velger å ta over eller ikke, 
og det samme gjelder for reparasjoner og vedlikehold. Når det gjelder 
hvor godt elevene liker traktorkjøring, så har dette betydning for 
odelsguttenes del, men ikke for de tre andre gruppene. Med andre ord 
ser det ikke ut til at hvor godt elevene liker verken den typiske 
"kvinneoppgaven" eller "mannsoppgaven" har noe særlig innvirkning 
på hvem som velger å bli bonde eller ikke. 

Av klasseromsfagene har husdyrlære betydning for ønsket om å bli 
bonde for odelsjentene og for guttene som ikke har odelsrett, men ikke 
for de to øvrige gruppene. 

Interessen for gårdsarbeid og interessen for praktiske fag generelt er 
dermed de to viktigste faktorene som innvirker på elevenes ønske om å . 
bli bonde. 
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Vedlegg 1 

Spørreundersøkelse blant odelsberettigete 
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<G2> Hva er din alder? 

15-19 år ................... 20• 1 

20-24 år..... ..... .... . . . . . 2 
<Gl> Registrer kjønn 

25-31 år ...... .. . . ...... . . . 3 
Mann ... ..... ...... . .... . . .. 19• 1 

32-39 år . ..... ..... .. .. . . . . 
Kvinne............ . .. ..... . 2 

40-49 år................... 5 

50 år+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Ubesvart................... 7 

DEL 1. EGENSKAPER VED GARDEN 
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<SPl> HVA ER GÅRDENS PRODUKSJONSRETNINGER? 
VI ØNSKER AT DU SKAL OPPGI DE FIRE VIKTIGSTE. NR. 1 ER VIKTIGST, NR. 2 ER NEST VIKTIGST , NR. 
3 ER TREDJE VIKTIGST OG NR. 4 ER FJERDE VIKTIGST. 

TIL INTERVJUER: dersom det er noen produksjonsretninger som er like viktig - så gi dem 
likevel nummer i rekken. 

-
Nest Tredje Fjerde 

Viktigst viktigst viktigst viktigst 

Melkeproduktsjon (ku) 21 • 1 22 • 1 23 • 1 24 • 1 

Melkeproduksjon (geit) 2 2 2 2 

Sauehold 3 3 3 3 

Slaktegrisproduksjon 4 4 4 4 

Smågrisproduksjon 5 5 5 5 

Egg 6 6 6 6 

Fjørfekjøttproduksjon 7 7 7 7 

Storfekjøttproduksjon 8 8 8 8 

Korn 9 9 9 9 

Frukt 10 10 10 10 

Grønnsaker/veksthus 11 11 11 11 

Honning (birøkt) 12 12 12 12 

Poteter 13 13 13 13 

Skog/tømmer 14 14 14 14 

Gress/Høy 15 15 15 15 

Blomster/planteproduksjon 16 16 16 16 

Hester 17 17 17 17 

Annet 18 18 18 18 

Vet ikke 19 19 19 19 

Vil ikke svare 20 20 20 20 
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<SP2> HVILKEN TYPE AREAL TILHØRER BRUKET OG 
HVOR STORT ER OMFANGET? 

ANT . DEKAR/MÅL-
AREALET ER: DEKAR ER DET 

SAMME SOM MÅL 

25 • 
Dekar dyrket mark I I --- I 

26 • 
Deka r I I I skog ---

27• 
Dekar annet I I I ---

<SP3> Hvem driver bruket i dag? 
BARE ETT KRYSS MULIG 

Ubesvart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 • 1 

vet ikke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Hovedsakelig mor.. ... .. . . . . 3 

Hovedsakelig far .. . ... . . . . . 

Mor og far sammen . .. .. .... . 

Mine foreldre og jeg sammen 

Bror .... .. . . .. .. .... . .. . .. . 

Annet . . .... .. ...... . . -. . .. . . 

Respondenten .............. . 

Annet, nemlig : 

5 

6 

7 

8 

9 

<SP4> Hvor mange årsverk blir utført på 
bruket pr. år? 
HVIS VET IKKE TAST 888 HVIS 
UBESVART TAST <ESC >D 

[[]] 29• 
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<SPS > Hvis du skal vurdere den økonomiske 
siden ved bruket som du har 1. 
odelsrett til , hvordan vil du 
karakterisere inntektsmulighetene på 
bruket? 
TIL INTERVJUER: DETTE ER EN VURDERING 
AV HVA ro MENER KAN VÆRE SITUASJONEN 
FOR BRUKET -ALTSÅ UAVHENGIG AV OM ro 
HAR EN KJEMPEINTERESSANT JOBB SO 
HAN / HUN UANSETT VIL FORTSETE I ELLER 
LIGNENDE FORHOLD 
LES OPP 

Bruket kan være eneste 
inntektskilde for en 
familie . .. . . ... .. . .... ..... 30 • 1 

Bruket kan være eneste 
inntektskilde for en 
familie hvis vi foretar 
utviding eller omlegging . . . 

Bruket kan være 
hovedinntektskilde hvis jeg 
eller eventuelt 
ektefelle/samboer arbeider 
noe ved siden av ....... . .. . 

Bruket kan være 
hovedinntektskilde hvis jeg 
eller eventuelt 
ektefelle/samboer arbeider 
noe ved siden av , og vi 
foretar utviding eller 
omlegging .. ... . .. . .. .. .. . . . 

Bruket har liten økonomisk 
betydning . Mest sannsynlig 
vil økonomien tilsi at både 
jeg og (framtidig) 
ektefelle må arbeide 
utenfor gårdsbruket ... . . .. . 

2 

3 

4 

5 

Vet ikke . .. .. . . .. . ... ...... 6 

Ubesvart.. . .......... . . . . . . 7 

<SP6> Er bruket i dag dine foreldres 
eneste, viktigste inntektskilde? 
TIL INTERVJUER : JA, VIL HER SI ENESTE 
OG VIKTIGSTE- · UNNTAK ER HVIS ANNEN 
INNTEKT ER VELDIG LITEN SOM F . EKS. ET 
STYREHONORAR EL. 

Ja . . . ... .. . .. . . . _ .. . ..... . . . 31 • 1 

Nei ... ... ..... .. .......... . 

Vet ikke .. . .. . .. . .. ... . . . . . 

Ubesvart .... .. .... ... . . . .. . 

2 

3 
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HVIS NEI I <SP6> 

<SP7> HVOR MYE ARBEIDER DINE FORELDRE UTENOM 
BRUKET: 

-
Mor 

Jobber heltid utenfor 
bruket 32• 1 

Jobber deltid utenfor 
bruket 2 

Jobber sesong/ 
periodevis utenfor 

bruket 3 

Jobber ikke utenfor 
bruket 4 

Vet ikke 5 

Vil/kan ikke svare 6 

HVIS MOR ARBEIDER UTENFOR BRUKET 

<SPS> Hva slags arbeide har mor? 

Vil ikke svare ............. 34• 1 

Vet ikke..... . . . . . . . . . . . . . . 2 

Offentlig tjenesteyting.... 3 

Privat tjenesteyting....... 4 

Privat vareproduksjon 
(industri/håndverk). . ...... 5 

Anleggsvirksomhet.......... 6 

Annet......... . . . . . . . . . . . . . 7 

HVIS FAR ARBEIDER UTENFOR BRUKET 

<SP9> Hva slags arbeide har far? 

Vil ikke svare ............. 35 • 1 

Vet ikke................... 2 

Offentlig tjenesteyting . .. . 3 

Privat tjenesteyting....... 4 

Privat vareproduksjon 
(industri/håndverk) .... · ... . 5 

Anleggsvirksomhet . .. . . .. ... 6 

Annet.... . ................. 7 

I UTDANNING 
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Far 

33 • 1 

2 

3 

4 

5 

6 

<SPlO> ALLE 
Har DINE FORELDRE FORETATT STØRRE 
INVESTERINGER I MASKINER ELLER 
DRIFTSBYGNINGER I LØPET AV DE SISTE FEM 
ÅRENE? (Nytt driftsapparat/ innredninger i 
fjøs) 

Maskiner Bygninger 

Ja 36* 1 37• 1 

Nei 2 2 

Vet ikke 3 3 

Ubesvart 

<SPll> Har større 
diskutert med 
med søsken med 
skal overta? 

investeringer blitt 
deg og/eller eventuelt 
tanke på at en av dere 

Ja"."" . " .. "" . . " " . . . 38• 1 

Nei. . . .. ......... . ........ . 2 

Vet ikke................... 3 

Vil ikke svare........... . . 4 

<SP12> Hvordan vil du karakterisere gårdens 
produksjonsapparat? 
LES OPP 

Det er moderne og velholdt. 39* 1 

Det trengs noen 
investeringer ............. . 

Det trengs omfattende 
investeringer for at noen 
skal kunne drive videre ... . 

2 

3 

Vet ikke.. . ..... .. . . ....... 4 

Vil ikke svare . . . . ........ . 5 
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<SP13> HVILKEN TYPE VIDEREGÅENDE UTDANNING PLANLEGGER DU Å TA FATT PÅ, HOLDER DU PÅ MED ELLER 
HAR DU ALLEREDE TATT, ELLER HAR DU IKKE NOEN PLANER OM Å TA NOEN AV DISSE UTDANNINGENE? 

LES OPP OM NØDVENDIG Planle-
Har Holder gger å 

tatt på med ta 

Allmennfaglige/ økonomisk adm. fag 40• 1, 41• 1, 42• 1, 

Landbruk og naturbruk 2, 2, 2, 

Andre yrkesrettete fag 3' 3' 3' 

Annet 4' 4' 4' 

Ingen av disse 5' 5, 5' 

Ubesvart 6' 6' 6, 

HVIS HAR TATT/HAR PLANER OM/HOLDER PÅ MED UTDANNELSE I <SP13> 

<SP14> OG HVOR MANGE ÅR UTDANNING HAR DU TATT 
ELLER HAR DU PLANER OM Å TA? 

-

ANT. ÅR 

Allmennfaglige/ økonomisk adm. 43 • 
fag I 

44• 
Landbruk og naturbruk I -

45• 
Andre yrkesrettete fag - I 

46• 
Annet I 

<SP15> Vil den utdanningen du har valgt gi 
deg studiekompetanse? 
DET VIL SI FYLLER DE KRAV SOM STILLES 
FOR OPPTAK TIL HØYERE UTDANNINGS 
INSTITUSJONER 

Ja ....................... .. 47• 1 

Nei . ............. . ...... .. . 

Vet ikke ....... ...... .. .. . . 

Ubesvart .. ................ . 

© Copyright Gallup 1996 

2 

3 

<SP16> Må du (eller 
hjenunefra for 
utdanning? 

måtte du) flytte 
å ta videregående 

Ja ... .. ..... ............... 48• 1 

Nei .................... ,... 2 

Vet ikke .......... . ....... . 

Vil ikke svar~ ....... ..... . 4 

HVIS JA I <SP16> 

<SPl 7 > Hvor of te 
kommer til 
skoleåret? . 

reiser du (tror du at du 
å reise) hjem løpet av 

Omtrent hver helg ...... .... 49• 1 

Omtrent to ganger i måneden 2 

Omtrent en gang i måneden .. 

Sjeldnere enn hver måned ... 

Vet ikke .................. . 

Vil ikke svare ..... .. . .. .. . 

5 

6 
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HVIS IKKE TATT/INGEN PLANER I <SP13> <SP18> Hvorfor har du bestemt deg for (eller 
tror du at) du ikke kommer til å ta 
videregående utdanning? 

Vil i kke svare ............. 50* 1, 

Vet ikke.............. .. . ... 2, 

Jeg liker ikke å gå på 
skole .. ..... . .............. 3, 

Jeg har ikke kommet inn på 
den retningen jeg ønsker... 4, 

Jeg ville vært nødt til å 
flytte fra hjemstedet - og 
det ønsker jeg ikke........ 5, 

Jeg ville vært nødt til å 
flytte fra hjemstedet - og 
det har jeg ikke råd til... 6, 

Jeg lærer gjennom å jobbe 
på gården. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 , 

Annet . . . ................... 8, 

HVIS HAR TATT/HAR PLANER OM/HOLDER PÅ MED UTDANNELSE I <SP13> 

<SP19> ALLE 
HVILKEN TYPE HØYERE UTDANNING PLANLEGGER DU Å TA FATT PÅ, HOLDER DU PÅ MED ELLER HAR DU 
ALLEREDE TATT, ELLER HAR DU IKKE PLANER OM Å TA NOEN AV DISSE UTDANNINGENE ELLER ANDRE 
UTDANNINGER PÅ HØYSKOLE/ UNIVERSITET? 

Planla-
LES OPP OM NØDVENDIG Har fu- Holder gger å 

Uført på med ta 

DH eller 11 universitetsfag 11 på høyskole 51* 1, 52* 1, 53* 1, 

Sykepleierskole 2, 2, 2, 

Lærerhøyskole 3. 3. 3. 

Teknisk Høyskole 4. 4. 4. 

Handelshøyskole 5, 5, 5, 

Landbrukshøyskole 6, 6, 6, 

Veterinærhøyskole 7. 7 . 7. 

Universitet 8, 8, 8. 

Annet 9. 9, 9, 

Ingen av disse 10, 10, 10, 

Ubesvart 11, 11, 11, 
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HVIS HAR TATT/HAR PLANER OM/HOLDER PA MED 
UTDANNELSE I <SP19> 

<SP20A> OG HVOR MANGE AR UTDANNING HAR DU 
TATT ELLER HAR DU PLANER OM A TA? 

- ANT. 
NORME-
RTE AR 

DH eller 11 universitetsfag 11 p! 54• 
høyskole - I 

55• 
Sykepleierhøgskole - I 

56• 
Lærerhøyskole - I 

57 • 
Teknisk Høyskole - I 

58• 
Handelshøyskole I 

59• 
Landbrukshøyskole - I 

60• 
Veterinærhøyskole I 

61• 
Uni verøi tet - I 

62• 
Annet I 

© Copyright Gallup 1996 

<SP20> Tenk deg at du ikke behøvde A ta 
hensyn til f.ek.s eksamenskarakterer, 
utdanningens lengde, lønn, 
jobbmuligheter, familieforhold, at du 
har 1. odelsrett eller om du er gutt 
eller jente. Hvilket yrke ville du da 
likt A ha? 

Vil ikke svare . . ...... . .... 63• 1, 

Vet ikke ............ . ..... . 2, 

Besvart .. . ................. J. 
Noter 1. yrke: 

<SP21> Hvilket yrke ville du velge som nr. 
2? 

Vil ikke svare ...... . ..... . 64• 1, 

Vet ikke ... ... . .. . .. . . .... . 2 , 

Besvart . . . .. ..... . ... . .... . J, 
Noter 2 . yrke : 

<SP22> Og hvilket yrke ville du velge som 
nr . J? 

Vil ikke svare ... ... ...... . 65• 1, 

Vet ikke ..... .' .... . ....... . 2, 

Besvart .... . ........ . .. . ... J , 
Noter J . Y,rke: 
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<SP23> ALT IALT, HVA VIL DU SI ER DEN VIKTIGSTE GRUNNEN TIL AT DU HAR PLANLAGT/TATT DEN 
UTDANNINGEN DU HAR PLANLAGT/TATT? DU KAN OPPGI TRE GRUNNER I PRIORITERT REKKEFØLGE: l ER 
VIKTIGST, 2 ER NEST VIKTIGST OG 3 ER TREDJE VIKTIGST. 

LES OPP OM NØDVENDIG Neet Tredje 
Vikt i- vikti- vikt i-

get get get 

Mine interesser 66• l 67• l 68• l 

Nødvendig ut fra det yrket jeg tok (tar) sikte pA 2 2 2 

Den var mulig A ta pA hjemstedet 3 3 3 

Vil gi gode muligheter til arbeid pA hjemstedet (der gArden 
ligger 4 4 4 

Vil gi meg jobb med gode inntekter 5 5 5 

Foreldrene mine ønsket det 6 6 6 

Kameratene/ venninnene mine begynte (begynner) der 7 7 7 

Kom ikke inn pA det jeg helet ønsket, og valgte derfor det jeg 
gjorde (gjør) 8 8 8 

Var (er) usikker pA hva jeg ellers skulle gjøre 9 9 9 

Vil gjøre det mulig A kombinere yrke med gArdedrif t 10 10 10 

Vil gjøre det mulig A kombinere yrke med omsorg for barn ll ll 11 

Annet 12 12 12 

Vet ikke 13 l3 13 

Vil ikke svare 14 14 14 
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HVIS SVART ANNET PÅ VIKTIGSTE ÅRSAK 
<XSP23A>Kan du gjenta den viktigste Arsaken? 

Ubesvart/vet ikke ......................................................... . 

Mine interesser . .. ........................................................ . 

Nødvendig ut fra det yrket jeg tok (tar) sikte på ........... ... . . · . .. . . . ... . 

Den var mulig å ta på hjemstedet ............................ . . . ...... . .... . 

Vil gi gode muligheter til arbeid på hjemstedet (der gården ligger . . . . .... . 

Vil gi meg jobb med gode inntekter ........... .. ........ .. ............... . . . 

Foreldrene mine ønsket det; ......... ·, ............. . ....................... . 

Kameratene/ venninnene mine begynte (begynner) der ........................ . 

Korn ikke inn på det jeg helst ønsket, og valgte derfor det jeg gjorde 
(gjør) . ... , . .. . .. . .. ...... .. ........... . ...... . ....... . ..... . ..... . .... . .. . 

Var (er) usikker på hva jeg ellers skulle gjøre . ..... ··· · ·' · ·· ........... . . 

Vil gjøre det mulig å kombinere .Yrke med gårdsdrift ....................... . 

Vil gjøre det mulig å kombinere yrke med omsorg for barn ... · . . . . . .. . . . ... .. . ,, 
Tilfeldigheter ....................................... .. ............ ........ . 

Mange muligheter rn. h. t ,· yrke ........................... . ... . ...... ... .... . . 

Sikkerhetsventil hvis gårdsdriften skjærer seg ............. , .............. . 

Annet ....... .. .. . ................................. .. ............... . ...... . 
Noter: 

© Copyright Gallup 1996 
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HVIS SVART ANNET PA NEST VIKTIGSTE ARSAK 
<XSP2JB>Kan du gjenta den neet viktigste !reaken? 

Ubesvart/vet ikke . ............. . . . ................. . ... . ......... . ....... . . 

Mine interesser . . . . . . ........................... . . . ............ . .......... . 

Nødvendig ut fra det yrket jeg tok (tar) sikte pA .......... . .............. . 

Den var mulig 4 ta p4 hj emetedet . .. . ............ . ................... . . . ... . 

Vil gi gode muligheter til arbeid p4 hjemstedet (der g!rden ligger ... . .... . 

Vil gi meg jobb med gode inntekter ... . ..... . ......... . .................... . 

Foreldrene mine ønsket det ................•...... . ........... . ......... . ... 

Kameratene/ venninnene mine begynte (begynner) der . . ... . ........... . ...... . 

Kom ikke inn p4 det jeg helet ønsket, og valgte derfor det jeg gjorde 
(gjør) .. . ....... .. .. .. ..... . . . ....................... . .............. . ..... . 

Var (er) usikker p4 hva jeg ellers skulle gjøre ............. . .......... , .. . 

Vil gjøre det mulig 4 kombinere yrke med g!rdsdrift . . . .. ........ . ... . ..... . 

Vil gjøre det mulig 4 kombinere yrke med omsorg for barn . . ...... . ......... . 

Tilfeldigheter ............ . ...................................... . ....... . . . 

Mange muligheter m.h.t. yrke .. . , .. . ........ . ............... . .............. . 

Sikkerhetsventil hvis g!rdsdriften skj ærer seg ................... . ........ . 

Annet ............. .. ... . . . .. . ;, . . . .... . .... . . . ........ , . .................. . 
Noter : 
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HVIS SVART ANNET PÅ TREDJE VIKTIGSTE ÅRSAK 
<XSP23C>Kan du gjenta den tredje viktigste Arsaken? 

Ubesvart/vet ikke .. .. . ............ .. . .. ..... .... ..... ....... . ... . .. .. ..... . 

Mine interesser .. . .... .. .. ........ ............ .. .. . .................. ..... . 

Nødvendig ut fra det yrket jeg tok (tar) sikte pA ....... .... ... ; ... .. . . ... . 

Den var mulig Ata pA hjemstedet ..... ... ... .. ............... . ..... . ...... . . 

Vil gi gode muligheter til arbeid pA hjemstedet (der gArden ligger ... ... . . . 

Vil gi meg jobb med gode inntekter ........ ... .......... . ....... . ... . . .. .. . . 

Foreldrene mine ønsket det ...... ..................... .... . . ..... . ..... . ... . 

Kameratene/ venninnene mine begynte (begynner) der ....................... . . 

Kom ikke inn pA det jeg helst ønsket, og valgte derfor det jeg gjorde 
(gj ør) ........... ... .... ........ .......................... ..... .... ....... . 

Var (er) usikker pA hva jeg ellers skulle gjøre ................... . ....... . 

Vil gjøre det mulig 4 kombinere yrke med gArdsdrift .. ...... . . .... . .. ... . .. . 

Vil gj øre det mulig 4 kombinere yrke med omsorg for barn ... . . ........... . . . 

Tilfeldigheter ..... . ................ ........... ..... . .... . .. .. ... . ..... . .. . 

Mange muligheter m.h.t. yrke ... ... ................ . ........... . .... . .. .... . 

Sikkerhetsventil hvis gArdsdriften skjærer · seg ..... . .. . ..... . ........ . .... . 

Annet .......... .. ...... . ..... . . ... . .. . . . ... ............................... . 
Noter: 
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ARBEID 

<SP24> Hva gjorde du i april i år? Velg det 
som du mener er din 
hov~dbeskjeftigelse. 
LES OPP 

var hjemme uten lønnet 
arbeide på grunn av 
arbeidsløshet .............. 72• l 

Var hjemmeværende på grunn 
av omsorg for små barn 
(under 10 år).............. 2 

Arbeidet i heltidsstilling. 

Arbeidet i deltidsstillling 
eller har tilfeldige og 
kortvarrige jobber .. . ..... . 

Går på skole eller studerer 

3 

5 

Arbeid på bruket........... 6 

Annet...... . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Vil ikke svare............. 8 

HVIS IKKE ARBEIDER PÅ BRUKET i <SP24> 

<SP25> I tilegg til din hovedbeskjeftigelse, 
deltar du regelmessig på helårsbasis 
i gårdsarbeidet? 
MED HELÅRSBASIS MENES I DE PERIODER 
DA DET ER ARBEID SOM SKAL UTFØRES 

Ja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 • 

Nei........................ 2 

Ubesvart................... 3 

HVIS ARBEIDER PÅ BRUKET I <SP24> 

<SP26> Er arbeidet på bruket noe du 
betrakter som heltidsbeskjeftigelse, 
eller er det (av) tilfeldig og 
kortvarig arbeid? 

Heltidsbeskjeftigelse ...... 74• 

Tilfeldig og kortvarig 
arbeid .................... . 2 

Vil ikke svare .. .. . .. ... . . . 

© Copyright Gallup 1996 

HVIS JA I <SP25> og arbeid på bruket i <SP24> 

<SP27> Mottar du lønn 
(timebetaling/daglønn/månedslønn) for 
arbeidet du. utfører på bruket? 
TIL INTERVJUER: IKKE TA MED UKEPENGER 
HVIS DETTE ER NOE DE VILLE FÅTT MER 
ELLER MINDRE UAVHENGIG AV HVOR MYE DE 
ARBEIDER 

Ja ......................... 75• l 

Nei ....................... . 2 

Vil ikke svare ............ . 

ALLE 
<SP28> Med din utdanningsbakgrunn (eventuelt 

planer) tror du at det vil bli lett 
for deg å finne arbeid på det stedet 
der gården ligger eller i akseptabel 
dagreiseavstand? 
TIL INTERVJUER: HER ØNSKER VI AT ALLE 
SVARER SOM OM DE HAR TENKT Å OVERTA 
GÅRDEN, UAVHENGIG AV OM DE EGENTLIG 
HAR TENKT Å GJØRE NOE HELT ANNET. 
LES OPP OM NØDVENDIG 

Jeg tror/vet at det går 
greit ............. " ....... 76• l 

Jeg er langt fra sikker.... 2 

Jeg tror det blir vanskelig 3 

Det vil være umulig ....... . 

Tar jeg over gården skal 
jeg være haltidsbonde...... 5 

Jeg har allerede en jobb på 
stedet der gården ligger 
som passer min 
utdanningsbakgrunn ........ . 

Annet ..................... . 

Vet ikke ................. . . 

Vil ikke svare ...... . ..... . 

6 

7 

8 

9 
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<SP29> Hvis du har ektefelle/samboer eller 
en fast kjæreste, hvordan tror du at 
det vil bli for han/henne A finne 
arbeid pA det stedet der gArden 
ligger eller i akseptabel 
dagreiseavstand? 
LES OPP OM NØDVENDIG 

Jeg tror/vet at det gAr 
greit . ........ " ........... 77• l 

Jeg er langt fra sikker ... . 2 

Jeg tror det blir vanskelig 3 

Det vil være umulig . . ..... . 

Ta r jeg over gArden skal 
jeg være haltidsbonde ..... . 

Hun/han har allerede en 
jobb pA stedet der gArden 

5 

ligger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Annet . ..... ..... .. . . ...... . 

Vet ikke . ... ..... . . .. . ... . . 

Vil ikke svare ......... ... . 

Har ikke 
ektefelle/kj æreste/samboer. 

GEOGRAFI 

<SP30> Hvor bor du? 

7 

8 

9 

10 

TIL INTERVJUER : IKKE MÅL REISETID I 
FLYTID TA KORTESTE REISETID MED 
ENTEN BIL, TOG ELLER EVENTUELT BÅT . 

Sammen med foreldre .... .. . . 78 * l 

I egen husholdning, men 
mindre enn en times reise 
fra· gården . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

I egen husholdning, og 
reiseavstanden fra gArden 
er mellom log 4 timer..... 3 

I egen husholdning, og 
reiseavstanden fra gArden 
er mellom 5 og 9 timer . .... 

I egen husholdning, og 
reiseavtalen fra gArden er 
10 timer eller mer .... . ... . 

Vi l ikke svare ... . . .. . . ... . 

© Copyright Gallup 1996 

4 

5 

6 

<SP31> Dersom du bor i annen kommune enn 
foreldrene dine, hvorfor flyttet du? 

Vil ikke svare . ............ 79 * l 

PA grunn av arbeid ........ . 2 

Utdanning.... .. . . .. .. ...... 3 

Familiære Arsaker . ... . .... . 

Jeg bor i samme kommune som 
foreldrene mine ......... . . . 

Annet . ... . ................ . 

5 

6 

<SP32> Hvor lang tid ville du brukt på _å 
reise en vei til sentrum av den 
nærmeste av disse byene : Oslo, 
Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø 
eller Kristiansand fra gArden som du 
har odelsrett til? (Velg raskeste 
reisemAte bortsett fra fly) . 
MINUTTER 

HVIS VET IKKE TAST 888 
UBESVART TAST <ESC>D 

DTI 80· 

HVIS 

<SP33 > Kunne du tenkt deg A dagpendle mellom 
gArden og arbeid i denne byen? 
TIL INTERVJUER: SPØRSMÅLET ER 
HYPOTETISK, VI ØNSKER AT ALLE SKAL 
SVARE SOM OM DE HAR TENKT Å OVERTA 
GÅRDEN OG DRIVE DEN I KOMBINASJON MED 
LØNNSARBEID - SELV OM DE KANSKJE IKK·E 
HAR TENKT Å OVERTA GÅRDEN ELLER DE 
HAR TENKT Å VARE HELTIDSBØNDER . 

Ja .... . .. .. . ............... 81* l 

Nei... ..... ... .. . ... .... . .. 2 

Vet ikke· . ... . ..... . ....... . 

Ubesvart ........ . · ......... . 
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<SP34> Hvor lang tid ville du brukt pl l 
reise en vei til sentrum av det 
nærmeste av de følgende stedene fra 
glrden som du har odelsrett til? 
(Stedene er: Halden, Sarpsborg, 
Fredrikstad, Moes, Hamar, 
Lillehammer, Gjøvik, Drammen, 
Kongsberg, Horten, Tønsberg, 
Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, 
Arendal, Sandnes, Haugesund, Molde, 
Kristiansund, Alesund, Bodø, Narvik, 
Mo i Rana, Harstad) . 
(Velg raskeste reisemlte bortsett fra 
fly). 
MINUTTER: 
HVIS VET IKKE TAST 888 HVIS 
UBESVART TAST <ESC>D 

DJJ 82* 

<SPJS> Kunne du tenkt deg l dagpendle mellom 
glrden og arbeid pl dette stedet? 
TIL INTERVJUER: SPØRSMALET ER 
HYPOTETISK, VI ØNSKER AT ALLE SKAL 
SVARE SOM OM DE HAR TENKT A OVERTA 
GARDEN OG DRIVE DEN I KOMBINASJON MED 
LØNNSARBEID - SELV OM DE KANSKJE IKKE 
HAR TENKT A OVERTA GARDEN ELLER DE 
HAR TENKT A VÆRE HELTIDSBØNDER. 

Ja ......................... 83• 1 

Nei., .............. ,, .. ,,,. 2 

Vet ikke .................. . 

Ubesvart .................. . 

3 

4 

<SP36> Hvor lang tid ville du brukt pl l 
reise en vei til sentrum av det 
nærmeste av de følgende stedene fra 
glrden som du har odelsrett til? 
(Stedene er: Askim, Mysen, Ski, As, 
Drøbak, Nesoddtangen, Jessheim, 
Rlholt, Brummunddal, Kongsvinger, 
Elverum, Raufoss, Hønefoes, Hokksund, 
Krokstadelva, Mjøndalen, Holmestrand, 
Notodden, Kragerø, Grimstad, 
Lillesand Mandal, Flekkefjord, 
Vennesla, Egersund, Bryne, Kopervik, 
Akerhamn, Leirvik, Odda, Vossevangen, 
Oeøyri, Askøy, Florø, Førde, 
Spjelkavik, Ørsta, Orkanger, 
Steinkjer, Namsos, Stjørdalehaleen, 
Levanger, Brønnøysund, Sandnessjøen, 
Mojeøen, Fauske, Svolvær, Hammerfest, 
Vadsø, Alta) . 
Velg raskeste reieemlte bortsett fra 
fly). 
MINUTTER: 
HVIS VET IKKE TAST 888 HVIS 
UBESVART TAST <ESC>D 

DJJ 84* 
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<SP37> Kunne du tenkt deg l dagpendle mellom 
glrden og arbeid pl dette stedet? 
TIL INTERVJUER: SPØRSMALET ER 
HYPOTETISK, VI ØNSKER AT ALLE SKAL 
SVARE SOM OM DE HAR TENKT A OVERTA 
GARDEN OG DRIVE DEN I KOMBINASJON MED 
LØNNSARBEID - SELV OM DE KANSKJE IKKE 
HAR TENKT A OVERTA GARDEN ELLER DE 
HAR TENKT A VARE HELTIDSBØNDER. 

Ja""" •• ".""""""" 85• 1 

Nei ... ,.................... 2 

Vet ikke................... 3 

Ubesvart .. ,, .. ,, .......... . 

<SP38> Hvis du kunne velge helt fritt, hvor 
ville du helet ha bosatt deg? 
BARE ETT SVAR 
LES OPP OM NØDVENDIG 

Pl mitt hjemsted (der hvor 
glrden ligger) ...•......... 86• 1 

Der jeg bor nl (DETTE 
SVARET GIS DERSOM IO BOR PA 
ANNET STED ENN DER GARDEN 
LIGGER)."., .... , ... ,, .... ,. 2 

I en storby (Oslo, Bergen, 
Trondhei, Stavanger, 
Tromsø).................... 3 

I en mindre by et annet 
sted i Norge .............. . 

I ei bygd eller mindre · 
kommune et annet sted i 
Norge...................... 5 

I et annet land............ 6 

Vet ikke................... 7 

Vil ikke svare............. 8 
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<SP39 > HVA TROR DU KOMMER TIL Å BETY MEST (HVA BETYR MEST) FOR HVOR DU BOSETTER (HAR BOSATT) 
DEG? 
DU KAN VELGE UT TRE TING I PRIORITERT REKKEFØLGE: 1 ER VIKTIGST, 2 ER NEST VIKTIGST OG 3 ER 
TREDJE VIKTIGST . 

LES OPP Nest Tredje 
Vikti- vikt i- vikt i-

gst gst. gst 

Gode oppvekstmuligheter for barn 87• 1 88• 1 89• 1 

Muligheter for lønnsarbeid 2 2 2 

Gården ligger der 3 3 3 

Service-tilbud som f . eks . barnehage, skole, butikk 4 4 4 

Kultur - og fritidstilbud 5 5 5 

Sosial tilhørighet, venner, familie 6 6 6 

Gode muligheter til friluftsliv 7 7 7 

Annet 8 8 8 

Vet ikke 9 9 9 

Vil ikke svare 10 10 10 

<XSP39A>Kan du gjenta den viktigste årsaken? <XSP39B >Kan du gjenta den nest viktigste 
årsaken? 

Ubesvart / vet ikke . ..... . ... 90• 1 , 

Gode oppvekstmuligheter for 
barn . . .... .. .. .. ....... . · . . . 2, 

Muligheter for lønnsarbeid. 3, 

Gården ligger der .... .. . . . . 

Service-tilbud som f.eks. 
barnehage, skole, butikk . . . 

4. 

5. 

Kultur- og fritidstilbud. . . 6 , 

Sosial tilhørfghet, venner , 
familie .......... .. .. .. . . . . 7. 

Gode muligheter til 
friluftsliv . ... ........... . 8, 

Sentral beliggenhet . .. . . . . . 9 , 

Landlige omgive lser . ....... 10 , 

Annet .. ...... ....... .. ... . . 
Noter: 
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Ubesvart/vet ikke ...... . . .. 91• 1, 

Gode oppvekstmuligheter for 
barn .. .. .. . .. .. . . . . .. .. ... . 2, 

Muligheter for lønnsarbeid . 3. 

Gården ligger der....... .. . 4, 

Service-tilbud som f . eks. 
barnehage, skole, butikk . .. 

Kultur- og fritidstilbud .. . 

Sosial tilhørighet, venner, 
familie ......... . ..... . ... . 

Gode muligheter til 
friluftsliv ........... .. . . . 

5, 

6, 

7. 

8, 

Sentral beliggenhet.. . . . ... 9, 

Landlige omgivelser . .. .... . 10, 

Annet . .......... .... .. .. . . . 11, 
Noter : 
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<XSP39C>Kan du gjenta den tredje viktigste 
årsaken? 

Ubesvart/vet ikke .... . ..... 92 • 1, 

Gode oppvekstmuligheter for 
barn " """ """ .. """" 2, 

Muligheter for lønnsarbeid. 3, 

Gården ligger der. . ........ 4, 

Service-tilbud som f.eks. 
barnehage, skole, butikk .. . 5, 

Kultur- og fritidstilbud. . . 6 , 

Sosial tilhørighet, venner, 
familie.... . . ... . . . . ... . ... 7, 

Gode muligheter til 
friluftsliv ..... . . .. . ... .. . 8, 

Sentral beliggenhet... . . . .. 9 , 

Landlige omgivelser . .. . .. . . 10, 

Annet " .. " """."""". 11, 
Noter: 

OPPVEKST 

<SP40 > Bodde du på gården under oppveksten? 

Ja"" . . """ . . . . """ . . . 93 • 1 

Nei : . ....... ........ . .... .. 2 

Delvis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Vil ikke svare .... .. . .... . . 

© Copyright Gallup 1996 

HVIS SVART DELVIS I <SP40 > 

<NYTTSPMHar du flyttet til og fra gå rden 
1> flere ganger? 

DET VIL SI FLYTTET TIL FLERE GANGER 
ELLER FLYTTET TIL FLERE GANGER 

Ja .... .. .. . ... . . ........... 94• 1 

Nei .. .. .... . . . .... . . . . ..... 2 

Ubesvart/Vet ikke . . . ... .... 3 

Hvis svart flyttet til/fra flere ganger i 
<NYTTSPMl> 

<NYTTSPMHva var årsaken til at du flyttet til 
2> og fra gården flere ganger? 

Vil ikke svare ... ... ... . ... 95 • 1, 

Annet ......... . . . .... . ..... 2 , 

HVIS SVART DELVIS I <SP40> og Ne i i 
<NYTTSPMl> 

<SP41> HVOR GAMMEL VAR DU DA DERE FLYTTET 
DIT/DERFRA? 

-
ANT . ÅR 

96 • 
Jeg flyttet DIT da jeg var: I I --

97 . 
Jeg flyttet DERFRA da jeg var: I I --
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<SP42> ALLE 
HVILKE AV DE FØLGENDE OPPGAVENE HAR DU DELTATT I PÅ GÅRDEN UNDER OPPVEKSTEN, OG HVOR OFTE VIL 
DU SI AT DU GJORDE DET? 
TIL INTERVJUER: (Hvis oppgaven ikke blir (ble) utført på bruket - merk av for uaktuelt . ) 

LES OPP 
Aldri 

Foring av husdyr 98* 1 

Melking 99* 1 

Renhold i husdyrrom dvs. renhold 
som utføres daglig - ikke 

storrengjøring 100* 1 

Kjøring av traktor 101* 1 

Kjøring av traktor med redskap 102* 1 

Onnearbeid uten å kjøre traktor 103* 1 

Vedlikehold av bygninger på gården 104« 1 

Reparasjon/ vedlikehold av traktor/ 
maskiner 105* 1 

Plukking av stein 106* 1 

Skogsarbeid 107* 1 

Barnepass 108• 1 

Matlaging 109* 1 

Klesvask 110* 1 

Husreng)øring 111* 1 

<SP4 3> Vil du si at du under oppveksten 
hadde et selvstendig ansvar for 
dyrestell? 

Ja .. .. .......... ..... .. .. .. 112* 1 

Nei..... . ... .......... .... . 2 

Vet ikke...... .... ......... 3 

Uaktuelt (gården har ikke 
husdyr) . ........ .. ........ . 

Ubesvart . .... ... ....... ... . 5 
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I sjelden I Av og I I Uaktu- I Ubesv-
til Ofte elt art 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

<SP44> Vil du si at du oppveksten hadde et 
selvstendig ansvar for utearbeid? 

Ja.: ...... ...... ........... 113 * 1 

Nei.................... .... 2 

Vet ikke .... . .. . ... ..... . . . 3 

Ubesvart .. ....... . ........ . 

<SP45> Vil du si at du deltok aktivt 
gårdsarbeidet? 

Ja ... ... ... . .. ... ... , ..... . 114* 1 

Nei............. ...... . . ... 2 

Vet ikke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Ubesvart ........ . ... .. . . . . . 
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<SP76> Hvor mange søsken har du? rn 115 · 

<SP46> HVIS HAR SØSKEN 
ENN DINE SØSKEN, HAR DE UTFØRT DISSE OPPGAVENE MER ENN DEG, LIKE MYE SOM DEG ELLER MINDRE ENN 
DEG? 

SVAR PÅ SØSKEN ETTER ALDER - ELDST FØRST - YNGST SIST) 
ALTSÅ HVA MED DEN ELDSTE AV DINE SØSKEN: 

LES OPP 

F6ring av husdyr 

Melking 

Renhold i husdyrrom dvs. renhold som utføres daglig 
ikke storrengjøring 

Kjøring av traktor 

Kjøring av traktor med redskap 

Onnearbeid uten å kjøre traktor 

Vedlikehold av bygninger på gården 

Reparasjon/ vedlikehold av traktor/ maskiner 

Plukking av stein 

Skogsarbeid 

Barnepass 

Matlaging 

Klesvask 

Husrengjøring 
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Mer 

116• 

117• 

-
118• 

119• 

120• 

121* 

122• 

123• 

124• 

125• 

126• 

127. 

128• 

129• 

Like 
enn Mindre mye som Ubesv-
meg enn meg meg art 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 ·2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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<SP47> HVIS HAR 2 SØSKEN ELLER MER 
HVA MED DEN NEST ELDSTE AV DINE SØSKEN (HVIS HAR) : 

LES OPP Like 
Mer enn Mindre mye som Ubesv-

meg enn meg meg art 

Foring av husdyr 130* 1 2 3 4 

Melking 131* 1 2 3 4 

Renhold i husdyrrom dvs. renhold som utføres daglig -
ikke storrengjøring 132* 1 2 3 4 

Kjøring av traktor 133* 1 2 3 4 

Kjøring av traktor med redskap 134* 1 2 3 4 

Onnearbeid uten å kjøre traktor 135• 1 2 3 4 

Vedlikehold av bygninger på gå_rden 136* 1 2 3 4 

Reparasjon/ vedlikehold av traktor/ maskiner 137• 1 2 3 4 

Plukking av stein 136* 1 2 3 4 

Skogsarbe_id 139* 1 2 3 4 

Barnepass 140* 1 2 3 4 

Matlaging 141• 1 2 3 4 

Klesvask 142* 1 2 3 4 

Husrengjøring 143* 1 2 3 4 
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<SP48> HVIS HAR 3 SØSKEN ELLER MER 
HVA MED DEN TREDJE ELDSTE AV DINE SØSKEN (HVIS HAR) : 

LES OPP Like 
Mer enn Mindre mye som Ubesv-

meg enn meg meg art 

F6ring av husdyr 144* 1 2 3 4 

Melking 145* 1 2 3 4 

Renhold i husdyrrom dvs. renhold som utføres daglig -
ikke storrengjøring 146• 1 2 3 4 

Kjøring av traktor 147 • 1 2 3 4 

Kjøring av traktor med redskap 148* 1 2 3 4 

Onnearbeid uten å kjøre traktor 149* 1 2 3 4 

Vedlikehold av bygninger på gården 150 * 1 2 3 4 

Reparasjon/ vedlikehold av traktor/ maskiner 151* 1 2 3 4 

Plukking av stein 152* 1 2 3 4 

Skogsarbeid 153* 1 2 3 4 

Barnepass 154* 1 2 3 4 

Matlaging 155• 1 2 3 4 

Klesvask 156* 1 2 3 4 

Husrengjøring 157• 1 2 3 4 

<SP49> ALLE 
HVA MED DINE FORELDRE, HVEM VIL DU SI HAR (HADDE) HOVEDANSVARET FOR FØLGENDE OPPGAVER. ER DET 
BARE MOR, I HOVEDSAK MOR, BEGGE I LIKE STOR GRAD, I HOVEDSAK FAR, BARE FAR? 

LES OPP Bare I Hoved- I Begge I Hoved- I Bar1:1 I Vet I Ubesv-
mor sak mor like sak far far ikke art 

Dyrestell 158* 1 2 3 4 5 6 7 

Utearbeid 159* 1 2 3 4 5 6 7 

Barnepass 160* 1 2 3 4 5 6 7 

Husarbeid 161* 1 2 3 4 5 6 7 
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<SPSO > Når du husker tilbake til da du var 
omtrent 12 år, hvem av foreldrene 
dine tror du at du hjalp mest med 
daglige gjøremål? 

Mor ...... .. ....... .. ....... 162 • 1 

Far .. ... ..... ... . ... ...... . 

Bega to ................... . 

Vet ikke ......... .. ....... . 

2 

3 

Vil ikke svare............ . 5 

<SP51 > Kjenner du noen kvinner som driver 
gård alene eller som har 
hovedansvaret for driften av en gård? 

Ja, flere . "" ."."""." 163• 1 

Ja, en eller noen få .. ... . . 

Nei .... ........ .. . · .. ······ 

Vet ikke ". " "" """"" 

Vil ikke svare .. ... . . ... .. . 

2 

3 

5 

<SP52> Har du venner som har eller kanskje 
skal ~a over gård på hjemstedet ditt? 

Ja, flere "" """"""" 164 • 1 

Ja, en eller noen få ... . . . . 

Nei, ingen ... . . ...... · . ... . . 

Vet ikke .................. . 

Vil ikke svare .. ... ..... . . . 

<SP53> Vi vil nå komme 
hvilken av disse 
mest enig i? 

2 

5 

med to påstander : 
påstandene er du 

Kvinner egner seg dårligere 
enn menn til å drive gård .. 165• 1 

Kvinner og menn egner seg 
like godt til å drive gård. 2 

Vet ikke ... .. . . ..... ... .. . . 

Ubesvart ..... . ... ......... . 

<SP54> Hvor gammel tror du at du var da du 
fikk høre at du hadde 1. odelsrett 
til gården? 
HVIS VET IKKE TAST 88 - HVIS UBESVART 
TAST <ESC>D 

[[] 166• 

HOLDNINGER TIL LANDBRUKET OG LANDBRUKETS FRAMTID 
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<SP55> VI VIL NÅ KOMME MED NOEN PÅSTANDER OM A ARBEIDE INNEN LANDBRUKET OG OM NÆR I NGENS 
FRAMTID. VI ØNSKER AT DU SKAL SVARE PÅ OM DU ER HELT ENIG, LITT ENIG, LIKEGYLDIG, LITT UENIG 
ELLER HELT UENIG I PÅSTANDENE . HELT ENIG ER l OG HELT UENIG ER 5. 

Litt ·1Likegy- I 
Vil 

LES OPP He~t I Litt I Helt I ikke 
enig enig · ldig uenig uenig svare 

Det vil bli vanskeligere i framtida 
å få gårdsdrift til å ·lønne seg 

økonomisk 167* l 2 3 4 5 6 

A være bonde betyr å arbeide mye og 
få lite igjen for det økonomisk 

sett 168 * l 2 3 4 5 6 

A være bonde betyr at du har stor 
frihet til å bestemme over din egen 

arbeidsdag 169 * l 2 3 4 5 6 

Som bonde har man alt for lite 
fritid 170* l 2 3 4 5 6 

En av de positive tingene med å 
være bonde er at du lever i pakt 

med naturen 171* l 2 3 4 5 6 

Du tror at landbruket vil bli 
viktigere for Norge med tiden på 
grunn av matvaremangel i verden 172* l 2 3 4 5 6 

Som bonde vil du utføre arbeid som 
er samfunnsmessig nyttig 173* l 2 3 4 5 6 

Som bonde vil du ha en jobb som er 
svært interessant 174* l 2 3 4 5 6 

<SP56> Hvor enig er du i følgende påstander om den landrukspolitikken som regjeringen har 
ført de siste fem årene? 

I I I 

Vil 
LES OPP Helt Litt ILikegy- I Litt Helt ikke 

enig enig ldig . uenig uenig svare 
·• 

Inntektene i landbruket har gått 
for mye ned 175• l 2 3 4 5 6 

På grunn av landbrukspolitikken som 
føres vil mange kvie seg for å ta 

over gårdsdrift 176* l 2 3 4 5 6 

Landbrukspolitikken som føres 
ranuner i størst grad de som har 

store bruk 177• l 2 3 4 5 6 

Landbrukspolitikken som føres 
rammer i størst grad de som har små 

bruk 178• l 2 3 4 5 6 

Du mener i hovedsak at 
landbrukspolitikken som føres 

kommer bøndene til gode 179• l 2 3 4 5 6 

Du mener at bondeorganisasjonene 
gir et riktig bilde av situajsonen 

i landbruket 180* l 2 3 4 5 · 6 
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FRITID OG INTERESSER 

<SP57> ER DU, ELLER HAR DU VÆRT MEDLEM I NOEN FRIVILLIGE ORGANISASJONER : 

Nei, er 
LES OPP · Har ikke/ 

Er vært har Ubesv-
medlem medlem ikk- art 

Norges Bygdoungdomslag -NBU 181• 1 2 3 4 

4H 182* 1 2 3 4 

Noregs Ungdomslag -NU 183• 1 2 3 4 

En miljøorganisasjon 184• 1 2 3 4 

Politisk parti - partipolitisk ungdomsorganisasjon 185• 1 2 3 4 

Idrettslag/-forening 186• 1 2 3 4 

Musikkforening/ kor/ korps 187• 1 2 3 4 

Andre frivillige organisasjoner 188• 1 2 3 4 

<SP58A> Hvor ofte har du gjort følgende aktiviteter i løpet av de siste 7 dager. 

LES OPP Ingen I 1 I 2-3 I gange~ I Ubesv-
ganger gang ganger elle art 

Sett på TV/video 189• 1 2 3 4 5 

Besøkt venner eller fått besøk 190• 1 2 3 4 5 

Lest en god bok (ikke skole/jobb) 191• 1 2 3 4 5 

Mosjonsert eller på annen måte, drevet 
idrett 192• 1 2 3 4 5 
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<SP58B> Hvor ofte har du gjort følgende aktiviteter i løpet av siste måned - 30 dager. 

I 4 I LES OPP Ingen I 2-3 I ganger Ubesv-
ganger 1 gang ganger elle- art 

Gått på tur/skitur i skog, mark og fjell 193* 1 2 3 4 5 

Vært på dans/diskotek 194• 1 2 3 4 5 

Vært på restaurant, kafØ o.l. 195• l 2 3 4 5 

Vært på privatfest 196• l 2 3 4 5 

Vært på gudstjeneste eller religiøst møte 197 • l 2 3 4 5 

Deltatt i kor/orkester/ korps eller 
spelemannslag 198• l 2 3 4 5 

<SP58C> Hvor ofte har du gjort følgende aktiviteter i løpet av de siste året - 12 måneder. 

LES OPP 

Vært på jakt eller fisketur 

Vært tilskuer til idrettsarrangementer 

Vært på kino 

Vært i teater eller opera 

Vært på konsert med klassisk musikk 

Vært på jazz, vise eller popkonsert 

Vært på kunstutstilling 

Vært på museum 

OM OVERTAKELSE AV GARDEN 

<SPP59> Hvis du kunne velge helt fritt, uten 
å ta hensyn til bosted, utdanning, 
yrke, inntekt, kjønn, 
foreldre/besteforeldre/søsken og 
lignende , ville du da tatt over 
gården? 

Ja"" .. """"""""". 207* l 

Nei . ..................... . . 2 

Vet ikke. . ........... . . .. .. 3 

Ubesvart .................. . 
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Ingen I l gang I 2-3 I gange~ I Ubesv-
ganger ganger elle art 

199• l 2 3 4 5 

200• l 2 3 4 5 

201* l 2 3 4 5 

202• l 2 3 4 5 

203• l 2 3 4 5 

204* l 2 3 4 5 

205* l 2 3 4 5 

206• l 2 3 4 5 

<SP60> Tror du at du kommer til å ta over 
gården? 

Ja, jeg har allerede 
bestemt meg ....... . .... .. .. 208* l 

Ja, jeg tror det........... 2 

· Nei, jeg tror ikke det..... 3 

Nei, jeg har allerede 
bestemt meg for å ikke 
overta .................... . 

Jeg vet ikke............... 5 

Ubesvart................... 6 
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HVIS SVART 1 ELLER 2 I <SP60> 

<SP61> HVA ER DE VIKTIGSTE GRUNNENE TIL AT DU TROR/VET AT DU KOMMER TIL Å TA OVER GÅRDEN? 
DU KAN OPPGI TRE GRUNNER I PRIORITERT REKKEFØLGE , VIKTIGST , NEST VIKTIGST OG TREDJE VIKTIGST. 

LES OPP OM NØDVENDIG Nest 
Viktigst viktigst 

Jeg liker gårdsarbeid 

Jeg ønsker å overta gården fordi jeg da kan bo på 
eiendommen 

Hvis ikke jeg tar over vil gården sannsynligvis gå 
ut av familien 

Gården er veldrevet og har god økonomi 

Min ektefelle/ samboer ønsker det 

Mine foreldre ønsker det 

Mine besteforeldre ønsker det 

Andre årsaker 

Vet ikke 

Ubesvart 

HVIS SVART ANNET SOM DEN VIKTIGSTE ÅRSAKEN 
<XSP61A>Kan du gjenta den viktigste årsaken? 

209• 1 210• 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

Ubesvart/vet ikke .. .... . .. .. . ......................... . . ...... .. . . . . . . .. . . . 

Jeg liker gårdsarbeid ........ · ........ ... .. . . . .. . . .... ... ..... . . . .. . . . ..... . 

Jeg ønsker å overta gården fordi jeg da kan bo på eiendommen . . ..... . ...... . 

Hvis ikke jeg tar over vil gården sannsynligvis gå ut av familien .. . ...... . 

Gården er veldrevet og har god økonomi . . .. . ..... . ...................... .. . . 

Min ektefelle/ samboer ønsker det . ........... . ....................... .. .. . . 

Mine foreldre ønsker det ... ... . ..... . .. .. . . . . .. . . .............. . . . . .. . ... . . 

Mine besteforeldre ønsker det ....... . .... . . .. . . ...... ... . . ... . . . . . ..... ... . 

Tradisjon/plikt . . . .. . .............. . . .... . ... .. . . ... . ........ ..... . ....... . 

Gode oppvekstvilkår for barn . .. .. . .. . . .... .. . .. . . .......... . . . . . . . ........ . 

Få en sikker jobb ... . . . ................. .. ...... . .... ... .................. . 

For at barna skal kunne overta .......... ..... ... . .. .. . . .................. . . 

Andre årsaker . ...... ... . ... . ......... ..... ..... ...... ... .... .... . .. .. . ... . . 
Noter: 
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212 • 

Tredje 
viktigst 

211• 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1, 

2, 

3' 

4 ' 

5, 

6 , 

7 ' 

8, 

9, 

10 

11 

12 

13 

Side 25 



Gallup 66111 LANDBRUKET ODELSRETT 1996 

HVIS SVART ANNET SOM DEN NEST VIKTIGSTE ÅRSAKEN 
<XSP61B>Kan du gjenta den nest viktigste årsaken? 

Ubesvart/vet ikke .... .................. . .. .. ............ ..... .......... . .. . 

Jeg liker gårdsarbeid ............................ . ................. . . ... . . . 

Jeg ønsker å overta gården fordi jeg da kan bo på eiendommen ............. . . 

Hvis ikke jeg tar over vil gården sannsynligvis gå ut av familien .. . ...... . 

Gården er veldrevet og har god økonomi ................... . .... .. ..... ... .. . 

Min ektefelle/ samboer ønsker det ....... ................ ........ ..... .. ... . 

Mine foreldre ønsker det ................. .. ..... ..... ........ . ............ . 

Mine besteforeldre ønsker det .. ... .... . ..... ....... . . ... ...... .. .. .... .... . 

Tradisjon/plikt ...... . .................................................... . 

Gode oppvekstvilkår for barn ................................... . .......... . 

Få en sikker jobb ....... .................................... . ............. . 

For at barna skal kunne overta .............................. .. ............ . 

Andre årsaker .. ..... ...................................................... . 
Noter: 

HVIS SVART ANNET SOM DEN TREDJE VIKTIGSTE ÅRSAKEN 
<XSf61C>Kan du gjenta den tredje viktigste årsaken? 

Ubesvart/vet ikke .... ............ . ... .. ................................... . 

Jeg liker gårdsarbeid . ........ . . . ....... .. ...... . . . . . ..... .. .............. . 

Jeg ønsker å overta gården fordi jeg da kan bo på eiendommen .............. . 

Hvis ikke jeg tar over vil gården sannsynligvis gå ut av familien .. . ...... . 

Gården er veldrevet og har god økonomi . ....... . .... . . .......... . . .. ..... .. . 

Min ektefelle/ samboer ønsker det ....... " .... . . . . .. .. .. ... . ............... . 

Mine foreldre ønsker det . ... .... . . .... .................................... . 

Mine besteforeldre ønsker det . .......... .. ..... .... ..... ..... . ......... ... . 

Tradisjon/plikt .......................... ... . . . .......................... . . 

Gode oppvekstvilkår for barn ... .. . .. .. .. . ...... . . ....... .................. . 

Få en sikker jobb .. .. ..... . .. .. ......... . ...... ..... . ....... .. .. .......... . 

For. at barna skal kunne overta ....................... . . .... ............... . 

Andre årsaker . ... . ........ .. .. . ............................... .. . .. . .... .. . 
Noter: 
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213* 1, 

2, 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 , 

9, 

10 

11 

12 

13 

214* l, 

2, 

3. 

4. 

5, 

6, 

7. 

8, 

9, 

10 

11 

12 

13 
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HVIS SVART 3 ELLER 4 I <SP60> 

<SP62> HVA 
GÅRDEN? DU 
VIKTIGST. 

ER DE VIKTIGSTE GRUNNENE TIL AT DU TROR/VET AT DU IKKE KOMMER TIL Å TA OVER 
KAN OPPGI TRE GRUNNER I PRIORITERT REKKEFØLGE, VIKTIGST, NEST VIKTIGST OG TREDJE 

LES OPP OM NØDVENDIG Nest Tredje 
Viktigst viktigst viktigst 

Jeg er ikke interessert i gårdsarbeid 215 * 1 216• 1 217• 1 

Mine yrkesvalg/planer lar seg ikke kombinere med 
overtalakse av gården 2 2 2 

Jeg ønsker å bo på et annet sted enn der gården 
ligger 3 3 3 

Jeg tror ikke jeg er flink nok til å drive gård 4 4 4 

Gårdsdrift vil være vanskelig å kombinere med 
familie og barn 5 5 5 

Det vil koste (i form av penger og/eller 
arbeidsinnsats) for mye å drive gården i forhold 

til de inntektene den vil gi 6 6 6 

Jeg har søsken som er flinkere/har deltatt mer i 
gårdsarbeidet enn jeg 7 7 7 

Min ektefelle/samboer ønsker ikke det 8 8 8 

Mine foreldre ser helst at en annen enn meg tar 
over gården 9 9 9 

Mine · besteforeldre ser helst at en annen enn meg 
overtar gården 10 10 10 

Andre årsaker 11 11 11 

Vet ikke 12 12 12 

Ubesvart 13 13 13 
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HV I S SVART ANNET SOM DEN VIKTIGSTE ÅRSAKEN 
<XSP62A>Kan du gjenta den viktigste årsaken? 

Ubesvart/vet ikke .. . ....... . ....... . .. ...... . . .... .... ................ . ... . 

Jeg er ikke interessert i gårdsarbeid ...... . . . .... .. ......... ...... ... . ... . 

Mine yrkesvalg/planer lar seg ikke kombinere med overtalekse av gården . ... . 

Jeg ønsker å bo på et annet sted enn der gården ligger . . ......... . ... ... . . . 

Jeg tror ikke jeg er flink nok til å drive gård .... . ... . .. .... .. . . . ...... . . 

Gårdsdrift vil være vanskelig å kombinere med familie og barn .... .. .. ... . . . 

Det vil koste (i form av penger og/eller arbeidsinnsats) for mye å drive 
gården i forhold til de inntektene den vil gi ............... . ... . ......... . 

Jeg har søsken som er flinkere/har deltatt mer i gårdsarbeidet enn jeg .... . 

Min ektefelle/samboer ønsker ikke det . .. .... .. ............... . .. . . . ....... . 

Mine foreldre ser helst . at en annen enn meg tar over gåraen . ... : .... . ..... . 

Mine besteforeldre ser helst at en annen enn meg overtar gården . . . . ...... . . 

Sykdom/allergi . . . ......... . ......... ...... . . . .. . . ... . . . ..... . .. ... ... .... . . 

For gammel . .. ... . . ................. .. . . ... . ... . ............ . .......... .... . 

Lite fritid . ....... . .... .. ..... . ............ .. .. . .. . . .. ...... ....... ..... . . 

Andre årsaker .. .. ... • ..... . ......... .. . . ..... .... .... ...... .... . . . .. . . ... .. 
Noter: 

HVIS SVART ANNET SOM DEN NEST VIKTIGSTE ÅRSAKEN 
<XSP62B>Kan du gjenta den nest viktigste årsaken? 

Ubesvart/vet ikke . . .. . .... . . . .. .. ..... . ....... .. ........ . ... .. .......... . . . 

Jeg er ikke interessert i gårdsarbeid .............. . .................. .. . . . 

Mine yrkesvalg/planer lar seg ikke kombinere med overtalekse av gården .... . 

Jeg ønsker å bo på et annet sted enn der gården ligger ....... ... . . . ....... . 

Jeg tror ikke jeg er flink nok til å drive gård ..... . .. ..... . . .. . ... . ..... . 

Gårdsdrift vil være vanskelig å kombinere med familie og barn ... . .. . .. .... . 

Det vil koste (i form av penger og/eller arbeidsinnsats) for mye å drive 
gården i forhold til de inntektene den vil gi . ..... ... .. .. ..... . . . .. , .. . . . . 

Jeg har søsken som er flinkere/har deltatt mer i gårdsarbeidet enn jeg .... . 

Min ektefelle/samboer ønsker ikke det .. . .. .. ....... . ... . ..... . ........ . ... . 

Mine foreldre ser helst at en annen enn meg tar over gården .. . . . . . ........ . 

Mine besteforeldre ser helst at en annen enn meg overtar gården . . . . ....... . 

Sykdom/allergi ......... .. ... . ........ . . . ....... . . . . . ......... ... . . ....... . . 

For gammel ...... ...... ... . ........ . ...... ..... ..... . . . .................... . 

Lite fritid . . ... . .. . . ... . . . . . : ........... . . .... . . . ...... . .. ...... . . .... . .. . 

Andre årsaker ..... . ..... : ... .. . ... . . . .................... . . . ..... . .. . ..... . 
Noter: 
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HVIS SVART ANNET SOM DEN TREDJE VI KTIGSTE ÅRSAKEN 
<XSP62C >Kan du gjenta den tredje viktigste årsaken? 

Ubesvart/vet ikke .... . ...... . .... . ... . .... . .. . ... . . . ....... . .. ....... . .... . 

Jeg er ikke interessert i gårdsarbeid .............. . .... . . . ..... .. . . . . . .. . . 

Mine yrkesvalg/planer lar seg ikke kombinere med overtalekse av gården .. .. . 

Jeg ønsker å bo på et annet sted enn der gården ligger .. .. .. ... . ... . .. . . .. . 

Jeg tror ikke jeg er flink nok til å drive gård . . . ... . . . . . . ... . ........... . 

Gårdsdrift vil være vanskelig å kombinere med familie og barn . .. . .... . ... . . 

Det vil koste (i form av penger og/eller arbeidsinnsats) for mye å drive 
gården i forhold til de inntektene den vil gi .. . ... .. . . . .. . . .. . . . .. ... .... . 

Jeg har søsken som er flinkere/har deltatt mer i gårdsarbeidet enn jeg ... . . 

Min ektefelle/samboer ønsker ikke det ........ . ..... . . . ... . . . . .. ....... . ... . 

Mine foreldre ser helst at en annen enn meg tar over gården .. . ... . ... ... . . . 

Mine besteforeldre ser helst at en annen enn meg overtar gården . ... . .. ... . . 

Sykdom/ allergi .. . . . . .. . .......... ... . .... .. . . .......... . .. ... .... .. .. ..... . 

For gammel ............................... . ... . ....... .... . .. . . .. .. .. ... ... . 

Lite fritid . .. ... .. ..... . ............... .. .. ............ . ... .. ...... . ... .. . 

Andre årsaker . . . . ..... . ..... .. . . . .... . ......... . .. . . . .. . . . . .. ...... .. .... . . 
Noter: 
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HVIS SVART 5 I <SP60> 

<SP63> HVA ER DE VIKTIGSTE GRUNNENE TIL AT DU IKKE VET OM DU KOMMER TIL A TA OVER GARDEN? DU 
KAN OPPGI TRE GRUNNER I PRIORITERT REKKEFØLGE, VIKTIGST, NEST VIKTIGST OG TREDJE VIKTIGST. 

- Nest Tredje 
Viktigst viktigst viktigst 

Jeg har ikke tenkt noe særlig over hva .jeg vil 
jobbe med 221* 1 222* 1 223* 1 

Jeg er usikker på om det vil la seg kombinere med 
barn og familie 2 2 2 

Jeg er usikker på om jeg ønsker å bo på det stedet 
der gården ligger 3 3 3 

Det avhenger av ektefelle/samboer 4 4 4 

Jeg vet ikke om ieg er nok interessert i 
g · rdsarbeid 5 5 5 

Jeg vet ikke om jeg er flink nok til å drive gård 6 6 6 

Jeg tror kanskje det vil koste (i form av Aenger 
og/ eller arbeidsinnsats) for mye å drive g rden i 

forhold til de inntektene den vil gi 7 7 7 

Det er kanskje bedre at et av mine søsken overtar 8 8 8 

Mine foreldre helst at tar 
,.; 

ser en annen enn meg 
over gården 9 9 9 

Mine besteforeldre ser helst at en annen enn meg 
tar over gården 10 10 10 

Andre årsaker 11 11 11 

Vet ikke 12 12 12 

Ubesvart 13 13 13 
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HVIS SVART ANNET SOM DEN VIKTIGSTE ÅRSAKEN 
<XSP63A>Kan du gjenta den viktigste årsaken? 

Ubesvart/vet ikke .. . ..... .. .. . . . .. . . ... .. ..... .. ....... .............. .. ... . 

Jeg er ikke interessert i gårdsa rbeid .. . . . . ...... .. .... ..... . ..... .. ...... . 

Mine yrkesva lg/planer l a r seg ikke kombinere med overtalekse av gården . . .. . 

Jeg ønsker å bo på et annet sted enn der gården ligger ... . . .. ....... . ..... . 

Jeg tror ikke jeg er flink nok til å drive gård . .... ........... .. ......... . 

Gårdsdrift vil være vanskelig å kombinere med familie og barn . ...... . .... . . 

·Det vil koste (i form av penger og/eller arbeidsinnsats) for mye å drive 
gården i forhold til de inntektene den vil gi .. .. . . .. . .. . .... .... .. .... .. . . 

Jeg har søsken som er flinkere/har deltatt mer i gårdsarbeidet enn jeg .. .. . 

Min ektefelle/samboer ønsker ikke det .. .. . .. . . . ... ...... . ...... ... .... .. .. . 

Mine foreldre ser helst at en annen enn meg tar over gården .. . . . . . ... . . .. . . 

Mine besteforeldre ser helst at en annen enn meg overtar gården . ... ....... . 

Syk"-om/allergi ...... ..... . ... . ........ . ..... . ...... . . . . . . .. ....... . ....... . 

For gammel . .... . ..... . ...... . ........................ . ......... . ..... . .... . 

Lite fritid ... . ..... . .. ........ .. ... . . . .. . ... ........ . . . . . . .. . ..... . ...... . 

Andre årsaker ..... . . . ... .... ..... . .... . . . .. . . ............. . .. .. . .. . . . .. .. . . 
Noter: 

HVIS SVART ANNET SOM DEN NEST VIKTIGSTE ÅRSAKEN 
<XSP63B>Kan du gjenta den nest viktigste årsaken? 

Ubesvart/vet ikke ...... .... ... . ..... ... .. ........................... .... . . . 

Jeg er ikke interessert i gårdsarbeid ....... ... ... ..... .... . ... .. . .. ...... . 

Mine yrkesvalg/planer lar seg ikke kombinere med overtalekse av gården ... . . 

Jeg ønsker å . bo på et anne t sted enn der gården ligger . .. . .......... . . ... . . 

Jeg tror ikke jeg er flink nok til å drive gård . .. .... . . . ..... ..... ... .... . 

Går.dsdrift vil være vanskelig å kombinere med familie og barn . .. .......... . 

Det vil koste (i form av penger og/eller arbeidsinnsats) for mye å drive 
gården i forhold til de inntektene den vil gi .......... . ... . . .. ... ....... . . 

Jeg har søsken som er flinkere/har deltatt mer i gårdsarbeidet enn jeg . ... . 

Min ektefelle/samboer ønsker ikke det .. . . .............. . . . ..... .. .. ...... . . 

Mine foreldre ser helst at en annen enn meg tar over gården . . . ..... . . .. . . . . 

Mine besteforeldre ser helst at en annen enn meg overtar gården .... . . .. . . . . 

Sykdom/allergi ..... . . .... . ..... . . ... ..... ............. . . . ... ... ........... . 

For gammel . ........... . . .... .. . . . ...................... . ... . . .. . . . .. ..... . . 

Lite fritid . ... ...... .... . ..... .. ... . ... ........... . .......... ... . ... . ..... . 

Andre årsaker . .. ...................... . .... ..... ... . . ...... .. . . ........... . 
Noter : 
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HVIS SVART ANNET SOM DEN TREDJE VIKTIGSTE ARSAKEN 
<XSP63C>Kan du gjenta den t r edje viktigste årsaken? 

Ubesvart/vet ikke . . ......... . ... ... . . . . .... ...... ........ .... ...... .. . . ... . 

Jeg er ikke interessert i gårdsarbeid ....... .. . . ..... . .... . . . .......... . .. . 

Mine yrkesvalg/planer lar seg ikke kombinere med overtalakse av gården .... . 

Jeg ønsker å bo på et annet sted enn der gården ligger ....... . ............ . 

Jeg tror ikke jeg er flink nok til å drive gård .......... . .......... ... . .. . 

Gårdsdrift vil være vanskelig å kombinere med familie og barn .. . ..... .. . . . . 

Det vil koste (i form av penger og/eller arbeidsinnsa ts) for mye å drive 
gården i forhold til de inntektene den vil gi ............. .. .............. . 

Jeg har søsken som er flinkere/har deltatt mer i gårdsarbeidet enn jeg ... . . 

Min ektefelle/samboer ønsker ikke det . ... .... .... . ...... .. .. . .. .. ...... . .. . 

Mine foreldre ser helst at en annen enn meg tar over gården . ...... . ....... . 

Mine besteforeldre ser helst a t en annen enn meg overtar gården .... .. .... . . 

Sykdom/allergi .... ... .. .. . . . . . ..... ... . .... . .... . . . .... . ..... . ..... . . · .... . . 

For gammel . . ... . . . .......... .. .......... .. ................. . . . ..... .. . . ... . 

Li te fri tid . ....... . .. . ..... ... .. . .. . . . . . . .. ......... ......... ............ . 

Andre årsaker ....... .... ... ..... . .. ... . .. . . . ..... . ..... . ... . . .. ........... . 
Noter: 
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<SP64> Har det noen gang vært diskutert om 
noen annen av søsknene dine skulle 
overta gården? 

<SP66> Hvem av søsknene dine er i såfall 
mest mest aktuell? 

Ja ... . .... .. .. ..... . . .. . ... 227 * l 

Nei... ..... . .. . .... ...... .. 2 

Vet ikke...... . . . . . . . . . . . . . 3 

Vil ikke svare..... . ... . ... 4 

<SP65> Er det noen av søsknene dine som 
ville være interessert i å oveta hvis 
du velger å la være? 

Ja, helt sikkert . .. . . . . . . .. 228* l 

Ja, jeg tror det . .. ... ... . . 2 

Nei, sannsynligvis ikke . . . . 3 

Nei, helt sikkert ikke ..... 

Vet ikke . . .. .. . .... ........ 5 

Vil ikke svare ..... . . .. . . .. 6 

HVIS SVART l ELLER 2 I <SP65> 

.© Copyright Gallup 1996 

Eldste .. ...... . ..... .. . ... . 229 * l 

Nest eldste .. .... . ...... ... 2 

Tredje eldste eller yngre .. 

Ubesvart/vet ikke.......... 4 

ALLE 
<SP67> Tror du dine foreldre helst vil at du 

skal ta over bruket? 
LES OPP OM NØDVENDIG · 

Ja , det ligger liksom i 
kortene/det er allerede 
bestemt ... .. . . . .. .. . ..... . . 230* l 

Det ivktigste for dem er at 
et av barna overtar, jeg 
tror ikke de foretrekker 
noen spesielt ...... ..... .. . 

De skulle nok helst sett at 

2 

det ble en annen enn meg . . . 3 

Det er allerede avtalt at 
en annen en meg skal ta 
over bruket ......... . .... . . 

Vet ikke""""""""". 5 

Vil ikke svare.......... . . . 6 

Annet . . ...... . . .. .... . .. . . . 7 
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<SP68> Vil / ville du overta gården dersom din 
{blivende) ektefelle/ samboer ikke er 
interessert i gårdsarbeid , og gjør 
det klart for deg at han / hun ikke vil 
delta i arbeidet? 

Ja . ....... . " ......... . .. . . 231• 1 

Nei. ....... ..... ... .. .. .... 2 

Vet ikke . .. .... . . . .. . ..... . 

Ubesvart . ................. ·. 

TANKER OM FRAMTIDIG DRIFT OG 
PRODUKSJONSFORM 

HVIS SVART 1 ELLER 2, TA OVER GÅRDEN, l 
<SP60 > 

<SP69> Ved overtagekelse av gården, tror du 
det vil øke driftsomfanget, la det 
forbli uendret eller redusere 
omfanget? 

Driftsomfanget vil bli økt. 232• 

Driftsomfanget vil bli 
uendret . . . .. ..... . ........ . 2 

Drif tsomfanget vil bli 
redusert . .... . .. .......... . 

Vet ikke . ................. . 

Ubesvart ........ .. ........ . 5 

<SP70> VED OVERTAGELSE AV GÅRDSBRUK VI L DET OFTE VÆRE AKTUELT Å VURDERE MULIGHETENE FOR Å 
UTVIDE INNTEKTSGRUNNLAGET . I HVILKEN GRAD VURDERES FØLGENDE PRODUKSJONER SOM AKTUELLE? 

Finnes 
Produksjoner aller-

Uaktu- Vet ede på Ubesv-
Aktuell ell ikke gården art 

Øko l ogisk produksjon 233• 1 2 3 4 5 

G!r<isturisme 234• 1 2 3 4 5 

Utleie av jakt- o g fiskerettigheter 235• 1 2 3 4 5 

Honningsproduksjon {birøkt) 236• 1 2 3 4 5 

Hestehold 237• 1 2 3 4 5 

Andre produksjoner 238• 1 2 3 4 5 
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DERSOM NOEN AV PRODUKSJONSRETNINGENE ER AKTUELLE I <SP70> 

<SP71> HVOR STOR SANNSYNLIGHET VIL DU SI DET ER FOR AT DE AKTUELLE PRODUKSJONSRETNINGENE 
ETABLERES? 

Produksjoner Svært Litt Lite 
sannsy- sannsy- sannsy- Ubesv-

nlig nlig nlig art 

Økologisk produksjon 239* 1 2 3 4 

Gårdsturisme 240* 1 2 3 4 

Utleie av jakt- og fiskerettigheter 241* 1 2 3 4 

Honningsproduksjon (birøkt) 242* 1 2 3 4 

Hestehold 243* 1 . 2 3 4 

Andre produksjonsformer 244* 1 2 3 4 

<SP72> I DET FØRSTE SPØRSMÅLET VI STILTE BAD VI DEG OM Å OPPGI DE FIRE VIKTIGSTE 
PRODUKSJONENE PÅ GÅRDEN. HVILKE TANKER HAR DU OM HVA DU VIL GJØRE MED DISSE 
PRODUKSJONSRETNINGENE? 

Produksjonsretningene 

Øke omfanget av produksjonen 

Fortsette på samme nivå som i dag 

Redusere omfanget av produksjonen 

Slutte å produsere 

Vet ikke 

Ubesvart 

<SP.7 3 > I hvor stor grad mener du 
honningsproduksjon (birøkt) 
tilfredsstiller forbrukernes krav til 
miljømessig riktig produksjon og 
produktrenhet? 

I stor grad ........ . . . . . ... 249* 1 

noen grad..... ..... ...... 2 

I liten grad . ........ ~ .... . 

Vet ikke ............... . .. . 

Ubesvart .................. . 5 
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NR. 

245* 1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 NR . 2 NR. 3 NR. 4 

246* 1 247• 1 248• 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 
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<NYTTSPMHvilken strategi tror du det er mest I I 3> sannsynlig at du og eventuelt BAKGRUNNSVARIABLER : 
ektefelle/samboer vil føre med hensyn 
til kombinasjonsdrift? 

ALLE 
Gården vil være min (og <SP7 4 > Noter kjønn : 
evL ektefelles) eneste 
viktige inntektskilde ...... 250• 1 Mann .... .. .. ...... .. .. .. . ·· 251* 1 

Jeg vil være helt i ds bonde , Kvinne .... .. .... . .. ; . .. .. .. 2 
og min ektefelle / samboer 
vil ha annet arbeid . .. .. .. . 2 

Min ektefelle/samboer vil < SP7 5 > Hvilket år ble du født? 
være hel tidsbonde, og jeg 
vil ha annet arbeid .... .. .. 3 rn 252 • 

Gårdsdriften skal 
kombineres med 
deltidsarbeid utenom gården 4 

Gården skal i hovedsak være 
i tillegi til heltidsarbeid <SP77 > HVIS HAR SØSKEN 
utenom g rden .. ... .. .. ... .. 5 HVILKE ÅRSTALL BLE SØSKENE DINE FØDT? 

Ubesvart/Vet ikke .. ... ..... 6 

41 
-

NR. 1 NR. 2 NR. 3 NR . 

253 • 254 • 255• 256 • 
Født I I - I - I - I I I I --

<SP78> HVIS HAR SØSKEN <SP81> Vi har fått opplyst at du har 1. 
ER DET GUTTER ELLER JENTER: odelsrett. Hva tror du grunnen er til 

I I 
at foreldrene dine har oppgitt deg? 

- Ubesv- Ubesvart/vet ikke .. .. . . . .. . 263 • 1 
Gutt Jente art 

Jeg ble født før 1. januar 
1965, og eldre søsken er 

NR. 1 257• 1 2 3 jenter . .. . .. . .... .. .. .. .. . . 2 

Mitt (mine) eldre søsken 
NR. 2 258• 1 2 3 har allerede sagt fra at de 

ikke er interessert ... . .. . . 3 

NR. 3 259• 1 2 3 Eldre søsken er halvsøsken 
eller adoptert .. . ...... . ... 4 

NR. 4 260• 1 2 3 Annet . ....... ... ........ . .. 5 
Annet : 

<SP79> Bor besteforeldrene dine på gåden? 

Ja ... ..... . ... .... . .... . ... 261* 1 

Nei .. . . . . . .. .. ... . ····· ···· 2 
<SP82> Kommunenavn for der gården ligger : 

Ubesvart ....... .. . . ... . . ... 3 
HALDEN . . . . ..... . . ... .. . . ... 264 • 1 

MOSS . .. .. . . . .... .... . ...... 2 

<SPSO> Har du søsken som er eldre enn deg? SARPSBORG ... ... .. . ...... .. . 3 

Ja ... .. . .. . . .. . . . . . ....... . 262 • 1 FREDRIKSTAD ..... . . .. . . . .... 4 

Nei ... . .. . ..... . ... .. ...... 2 HVALER ................... . . 5 

Vil ikke svare .. .. ......... 3 AREMARK . . ... . ........ . ... .. 6 

MARKER .. ...... . .. .... . . . . . . 7 

HVIS JA I <SPSO> RØMSKOG . . ..... .. . . .. .. . . .. . 8 
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Vedlegg 2 

Spørreundersøkelse blant landbruksskoleelever 



Undersøkelse om studieretning for landbruk og naturbruk 

Landbrukets Utredningskontor gjennomfører for tiden et større prosjekt om rekruttering til 
landbruksyrket. Prosjektet består av en undersøkelse blant personer som har første odelsrett til 
gård, og en undersøkelse blant elever ved studieretning for landbruk og naturbruk. Det er i 
denne siste av de to undersøkelsene at vi håper at du vil være behjelpelig med å svare på dette 
spørreskjemaet. Du skal ikke skrive navnet ditt noen steder, og vi kommer til å behandle alle 
data anonymt. Rapporten som blir utarbeidet på bakgrunn av de opplysningene du og andre 
elever gir, vil bli ferdig i juni 1997. Hvis du har spørsmål angående undersøkelsen kan disse 
rettes til Hanne Eldby eller Bjørn Strøm ved Landbrukets utredningskontor på 
telefon 22 05 46 90 eller 22 05 46 67. Vi håper du ikke har noe i mot å samarbeide med oss 
om prosjektet og takker for hjelpen diri. 

Utdanning 

Spørsmål 1. Nedenfor følger en rekke påstander om hvorfor du begynte på 
studieretning for landbruk og naturbruk. Vi ønsker at du skal svare om du er helt 
enig, litt enig, litt uenig eller helt uenig. Du kan også svare vet ikke. 
Sett ett kryss for hver av påstandene fra A til L 

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke 

1 2 3 4 5 

A. Jeg begynte der fordi jeg liker gårdsarbeid D D D D D 
B. Jeg begynte der fordi jeg liker å arbeide D D D D D meddyr 

C. Jeg begynte der fordi jeg er interessert i D D D D D hester 

D. Jeg begynte der fordi jeg er interessert i D D D D D friluftsliv 

E. Jeg begynte der fordi foreldrene mine D D D D D ønsket det 

F. Jeg begynte der fordi noen av vennene D D D D D mine gjorde det 

G. Jeg begynte der fordi jeg ikke kom inn på D D D D D den retningen jeg helst ønsket 

H. Jeg begynte der fordi det gir meg mulighet D D D D D til å ta videregående utdanning uten alt for 
mye teoretiske fag 



Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Vet ikke 

1 2 4 5 6 

I. Jeg begynte der fordi jeg har tenkt å drive D D D D D gård 

J. Jeg begynte der fordi jeg på denne måten D D D D D kan få meg en fagutdanning og raskt kan 
komme meg i arbeid 

K. Jeg begynte der fordi skolen ligger på mitt D D D D D hjemsted, og hvis jeg skulle valgt noe annet 
måtte jeg flytte 

L. Jeg begynte der fordi jeg da får en god D D D D D innføring i jordbruk samtidig som jeg skaffer 
meg studiekompetanse• for å kunne søke på 
Norges Landbrukshøyskole, 
veterinærhøyskole eller annen høyere 
landbruksfaglig utdanning 

* Med studiekompetanse mener vi her generell studiekompetanse, noe som oppfyller kravene 
for opptak til de fleste høyere utdanningsinstitusjoner. 

2. Måtte du flytte hjemmefra for å gå på 
studieretning for naturbruk? 

2A. Hvis du svarte ja på spørsmål 2, hvor 
ofte reiser du hjem? 

10 Ja 

20 Nei 

3. Hvor bor du nå? 
Sett ett kryss for det alternativet som 
passer best. 

10 Omtrent hver helg 

2 0 Omtrent to ganger i måneden 

3 0 Omtrent en gang i måneden 

40 Sjeldnere enn hver måned 

sO Vetikke 

10 Sammen med foreldre 

20 På internat i tilknytning til skolen 

30 På hybel (ikke i tilknytning til skolen) 

40 I egen bolig 

sO I leid bolig (leilighet eller hus) 



4. Når du er ferdig med det kurset 
du tar nå, har du tenkt å ta andre 
kurs? 

10 Ja (Gå til spm. 4A) 

20 Nei (Gå til spm.S) 

30 Vet ikke (Gå til spm.S) 

4 A. Hvis du har tenkt å fortsette, hvilke kurs 
har du tenktåta? 
Sett ett kryss for det alternativet du tror er mest 
sannsynlig. 

10 VK Il Allsidig landbruk (Gå til 4B) 

20 VK Il Allsidig skogbruk (Gå til 4B) 

30 VK Il Naturforvaltning (Gå til spm. S) 

40 VK Il Allmennfaglig påbygging (Gå til 
spm.S) 

50 Jeg har tenlct å gå over til en annen linje 

på videregående skole (Gå til spm. S) 

4B. Hvis du svarte ja på alternativ 1 1 O Ja 
eller 2 på spørmsmål 4A, har du 
tenktåta allmennfaglig påbygging 20 Nei 
etter VK Il-nivå? 30 Vet ikke 

S. Har du tidligere tatt andre kurs på 1 O Nei, jeg har ~are ungdomsskole fra før 
videregående skole, og i så fall 
hvilke? 

20 Ja, allmennfaglig eller økonomisk 
administrative fag 

30 Ja, andre yrkesrettede fag (bortsett fra 
landbruk og naturbruk) 



6. Har du tenktåta høyere utdanning og isåfall hvilken? 
-Hvis du ikke har planer om å ta høyere utdanning, dvs. utdanning utover videregående 
skole, hyss for alternativ A og gå videre til spørsmål 7. De som har tanker om å ta høyere 
utdanning hysser av for det alternativet som er mest sannsynlig i kolonne 1. Noen elever 
på studieretning for naturbruk har sannsynligvis allerede tatt noe høyere utdanning, i 
så.fall marker dette i kolonne 2. 

A. Jeg har ikke tenkt å ta noen form for høyere utdanning D (De som hysser av her går 
videre til spørsmål 7). 

Ja, jeg har planer om å Ja, jeg har tatt 
ta 

1 2 
B. Landbruksrettede fag på Distriktshøyskole D D 

eller universitet 

C. Andre fag på Distriktshøyskole D D 
D Andre fag på universitet D D 

E. Lærerhøyskole D D 
F. Teknisk høyskole D D 
G. Handelshøyskole D D 

H. Landbrukshøyskole D D 
I. Veterinærhøyskole D D 
J. Sykepleierhøyskole D D 

K.Annet, nemlig ............................................ D D 



Arbeidserfaring og yrkesplaner 

7. Før du begynte på studieretning for 
landbruk og naturbruk, har du tidligere 
vært i arbeid? 
Svar ja hvis du i løpet av tre måneder eller 
mer har hatt arbeidet som din 
hovedbeskjeftige/se (dvs. ikke som 
ekstrajobber i tillegg til skolegang). 

10 Ja (Gå videre til spm. 7A) 

20 Nei (Gå videre til spm. 8) 

8. Har du lønnet arbeid samtidig som du 
går på skole? 
Med lønnet arbeid mener vi her også 
tilfeldige og kortvarigejobber. 

10 Ja (Gå videre til spm. 8A) 

20 Nei (Gå videre til spm. 9) 

7A. Hvis du svarte ja på spørsmål 7, 
hvilken type arbeid dreide dette seg om? 

1 0 Arbeid på egen/familiens gård 

20 -Arbeid på annens/andres gård 

3 0 Annet arbeid innenfor landbruket 
nemlig: 

40 Omsorgsarbeid (sykehjem, 
barnehager o.l) 

sO Privat tjenesteyting (innenfor 
handel, transport, o.l.) 

60 Bygg og anlegg 

70 Annet, nemlig 

8A. Hvis du svarte ja på spørsmål 8, 
hvilken type arbeid dreide dette seg om? 

1 0 Arbeid på gård egen/familiens gård 

20 Arbeid på annens/andres gård 

3 D Annet arbeid innenfor landbruket, 
nemlig: 

40 Omsorgsarbeid (sykehjem, 
barnehager o.l). 

sO Privat tjenesteyting (innenfor 
handel, transport, o.l) 

60 Annet, nemlig 



9. Har du erfaring fra gårdsarbeid fra før 
du.begynte på studieretning for 
naturbruk? 

ID Ja 

20 Nei 

IO. Har du odelsrett til gård? 
Med odelsrett menes her også de som ikke 
har første odelsrett. 

ID Ja (Gå videre til spm. IOA) 

20 Nei (Gå videre til spm. IOC) 

30 Vet ikke (Gå videre til spm. IOC) 

IO B. Hvis ja på spm lOA, tror du at du 
kommer til åta over gården? 
Sett ett kryss og gå så videre til spm. 11. 

1 D Ja, helt sikkert 

20 Ja, jeg tror det · 

3 D Nei,} eg tror ikke det 

40 Nei, helt sikkert ikke 

sD Vet ikke . 

11. Ønsker du å arbeide innenfor 
landbruksnæringen i framtiden? 
Dersom du ønsker å arbeide med noe som 
ikke har med landbruk å gjøre.før dette opp 
under annet,· skriv yrkesnavn, og/eller noen 
stikkord om hva det dreier seg om. 

9A. Hvis du svarte ja på spm. 9, hvilke 
av de følgende alternativene passer best 
for deg? 
Sett ett kryss for det alternativet du mener er 
mest dekkende. 

I 0 Jeg har vokst opp på gård 

20 Jeg har jobbet på gård 

30 Jeg har vært på ferier på gård 

IO A. Hvisja på spm. IO, er det du som 
har den første odelsretten til gården? 

ID Ja (Gå videre til spm. 1 OB) 

20 Nei (Gå videre til spm. IOC) 

30 Jeg har ikke første odelsrett, men det 
er likevel sannsynlig atjeg kommer 

til åta over 

40 Vetikke 

IO C. Hvis nei på spm. IO og IOA, tror du 
at du kommer til å kjøpe en gård? 

ID · Ja, helt sikkert 

20 Ja, jeg tror det 

3 D Nei, jeg ~or ikke det 

40 Nei, helt sikkert ikke 

sD Vetikke 

1 D Ja (gå videre til 11 A) 

20 Nei annet, nemlig: 

(Gå videre til spm. 12) 

30 Vet ikke (Gå videre til spm. 12) 



Dersom du svarte ja på D Bonde på heltid (gå til spm. 12) 

spørsmål 11: 2 D Bonde i kombinasjon med annet yrke (gå til llB) 

11 A. Hvilken type arbeid 3 D Avløser (gå til spm. 12) 

ønsker du å få i 4 D Landbruksvikar (gå til spm. 12) 

framtiden? 5 D Skogsarbeider (gå til spm. 12) 
Sett kryss for ett av 
alternativene, og velg det 6 D Røkter (gå til spm. 12) 

du helst ønsker eller som du 7 D Forpakter (gå til spm. 12) 

tror er mest realistisk. 8 D Lønnet arbeid på gård (gå til spm. 12) 

9 D Veterinær (gå til spm. 12) 

10 D Landbrukssjef (gå til spm. 12) 

11 D Fagkonsulent (gå til spm. 12) 

12 D Ringleder (gå til splil. 12) 

13 D Regnskapsfører (gå til spm. 12) 

14 D Lærer (gå til spm. 12) 

15 D Arbeid i en av landbrukets organisasjoner (gå til 
spm.12) 

16 D Annet, nemlig ...................................................... 

··········································································· 
(gå til spm. 12) 

17 D Vet ikke (gå til spm. 12) 

11 B. Dette spørsmålet 1 D Avløser 
besvares av de som satte 2 D Landbruksvikar 
kryss på alternativ 2 i 
forrige spørsmål - alle 3 D Skogsarbeider 

andre går videre til 4 D Røkter 
spørsmål 12. 5 D Forpakter på annen gård 
Hvis du ønsker å arbeide 
som bonde i kombinasjon 6 D Lønnet arbeid på annen. gård 

med annet yrke, hvilket 7 D Veterinær 
yrke tenker du da på? 8 D Landbrukssjef 
Sett kryss for ett av 
alternativene, og velg det 9 D Fagkonsulent 

du helst ønsker. Kanskje 10 D Ringl eder 
ønsker du å gjøre noe som 11 D Regnskapsfører 
ikke har med landbruk å 
gjøre, før dette opp under 12 D Lærer 

annet; skriv yrkesnavn, 13 D Arbeid i en av landbrukets organisasjoner 

og/eller noen stikkord om 14 D Annet, nemlig ................................................... 
hva det dreier seg om. ········································································· 

15 D Vet ikke 



Om studieretning for landbruk og naturbruk 

12. Hvordan fikk du vite om 
studieretning for landbruk og 
naturbruk? 

13. Har kurset vært slik du 
trodde det ville bli? 

14. Tror du at du ville blitt 
bedre fornøyd med et annet 
VKI-kurs? 

15. Hva liker du best på skolen? 

16. Tror du at du vil få bruk for 
det du har lært på skolen i et 
framtidig yrke? 

17. Hva mener du om det 
sosiale miljøet på skolen? 

ID 
2D 

Av yrkesrettleder 

Av foreldre eller slektninger 

3 D Annonse i avisen/tidsskrift 

4 D Av veilller som har gått det før 

5 D Har "alltid" visst om det 

6 D Har hørt om det av andre, nemlig 

7 D Vet ikke 

I D Omtrent som jeg trodde 

2 D Mye bedre eIUl jeg trodde 

3 D Ikke så godt som jeg trodde 

I D Ja, nemlig."""." .... "" ........ "" ....................... . 

2 D Nei 

3 D Vet ikke 

ID Praksisen 

2D Undervisningen i klasserommet 

ID I stor grad 

2D Endel 

3D Lite 

ID Megetgodt 

2D Godt 

3D Både og 

4D Dårlig 



18. Hvordan liker du de forskjellige arbeidsoppgavene du kommer borti i 
praksisundervisningen? Sett ett kryss/or hver av oppgavene.fra A til H. 

Likerdet Liker det Liker det Likerdet Har ikke 
svært godt godt ikke noe dårlig deltatt i 

særlig oppgaven 
I 2 3 4 5 

A. Foring av husdyr D D D D D 
B. Renhold i fjøs D D D D D 
C. Melking D D D D D 
D. Traktorkjøring (uten redskap) D D D D D 
E. Bruk av traktor med redskap D D D D D 
F. Reparasjon og vedlikehold av D D 

traktor og redskaper 
D D D 

G. Onnearbeid uten bruk av 
traktor og redskaper 

D D D D D 
H. Skogsarbeid D D D D D 

19. Hvordan liker du klasseromsundervisningen i de følgende fagene? Sett ett kryss/or 
hvert av fagene fra A til K. 

Liker det Liker det Liker det Liker det Har ikke 
svært godt litt ikke noe dårlig dette faget 

særlig 

I 2 3 4 5 
A. Landbruksbiologi D D D D D 
B. Teknikk og håndverk D D D D D 
C. Økonomi D D D D D 
D. Naturforvaltning og friluftsliv D D D D D 
E. Plantedyrking D D D D D 
F. Husdyrlære D D D D D 
G. Skogbrukslære D D D D D 
H.Norsk D D D D D 
I. Engelsk D D D D D 
J. Samfunnslære D D D D D 
K. Kroppsøving D .o D D D 



20. Hvordan mener du jenter ID På samme måte 
og gutter blir behandlet i 

2D Jenter gkiiier -oppmerksoiDheC ·-- -
klasseromsundervisningen på 
studieretning for landbruk og 3D Gutter gis mer oppmerksomhet 

naturbruk? 4D Vet ikke 

21. Hvordan mener du jenter ID På samme måte 
og gutter blir behandlet i 

2D Jenter gis mer oppmerksomhet 
praksisundervisningen på 
studieretning for landbruk og 3D Gutter gis mer oppmerksomhet 

naturbruk? 4D Vet ikke 

22. Hvorfor tror du at færre ID Færre jenter har lyst på et yrke i landbruket 
jenter enn gutter begynner på 

2D Miljøet på skolen er guttedominert· 
studieretning for landbruk og 
naturbruk? 3D Vet ikke 

Fritid og interesser 

23. Er du, eller har du vært medlem i noen av disse typene organisasjoner? 
Sett ett kryss for hver av organisasjonene/organisasjonstypene fra A til G. 

Er medlem Har vært Er ikke, og 
medlem har ikke vært 

medlem 

I 2 3 

A. Norges Bygdeungdomslag (NBU) D D D 
B.4H D D D 
C. Noregs Ungdomslag (NU) D D D 
D. En miljøorganisasjon D D D 
E. Politisk ungdomsorganisasjon el. parti D D D 
F. Idrettslagt-forening D D D 
G. l\fusikkforening/kor/korps D D D 



24. Hvor ofte har du gjort følgende i løpet av den siste uken? (de siste 7 dagene) 
Sett ett kryss for hver av aktivitetene fra A til F. 

0 ganger I gang 2-3 4 ganger Vet ikke 
ganger eller mer 

2 3 4 5 

A. Sett på TV D D 0 D D 
B. Sett på video D D 0 D D 
C. Vært srurunen med venner. D D 0 0 D 
D. Lest i ei bok. D D 0 D D 
E. Mosjonert eller på annen måte D D 0 D D 

drevet med idrett. 
F. Kjørt rundt i bil, traktor eller D D 0 D D 

moped srurunen med venner bare 
for å ha det gøy 

25. Hvor ofte har du gjort følgende i løpet av den siste måneden? (De siste 30 dagene) 
Sett ett kryss for hver av aktivitetene fra A til H. 

0 ganger I gang 2-3 4 ganger Vet ikke 
ganger eller mer 

2 ,3 4 5 

A. Gått tur i skog mark eller fjell. D D 0 D D 
B. Vært på dans eller diskotek. D D 0 D D 
C. Vært på restaurant eller kafe. D D 0 D D 
D. Vært på privatfest. D D 0 D D 
E. Vært på gudstjeneste eller D D 0 D D religiøst møte. 
F. Deltatt i kor/orkester/korps. D D 0 0 D 
G. Deltatt på møter i politisk D D 0 D D 

organisasjon eller åpne politiske 
møter 

H. Deltatt på møter i andre D D 0 D D 
organisasjoner (ikke 

partipolitisk eller religiøst) 



26. Hvor ofte har du gjort følgende i løpet av det siste året? (De siste 12 måneder) 
Sett ett kryss for hver av aktivitetene fra A til E. 

0 ganger I gang 2-3 4 ganger Vet ikke 
ganger eller mer 

2 3 4 5 

A. Dratt på jakt eller fisketur D D D D D 
B. Vært tilskuer til D D 

idrettsarrangementer 
D D D 

C. Gått på kino D D D D D 
D. Gått på pop, rock vise eller D D D D D 

jazzkonsert 
E. Gått på museum. D D D D D 

Oppvekst og familiebakgrunn 

27 Hvor vokste du opp? 
Sett ett kryss. Velg det alternativet som 
passer for den lengste perioden i oppveksten 
din. 

I hvilken kommune og hvilket fylke var 
dette? 

D På en gård 

D I ei bygd, men ikke på en gård 

D I et kommunesenter/boligfelt/tettsted 

D I en mindre norsk by 

D I en større by eller forstad til større by 
(Oslo, Bergen, Trondheim eller 

Tromsø) 

Kommune: .................................................. . 

Fylke: ................................. ............ ..... ......... . 

28. Tror du at det er forskjell 
på hvordan kvinner og menn 
egner seg for å drive en gård 

1 D Kvinner egner seg dårligere enn menn 

2 D Kvinner egner seg bedre enn menn 

3 D Kvinner og menn egner seg like godt 

4 D Vet ikke 



29. Hva slags u~danning har Mor 
faren og moren din? 
Sett så mange kryss som passer. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

li 

Bakgrunnsopplysninger 

30. Er du gutt/mann eller jente/kvinne? 

1 D Gutt 

2 D Jente 

31. Hvor gammel er du? 

Jeg er ...... år. 

32. Hvilken landbruksskole går du på? 

D 
D 
D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 
D 
D 

Far 

D 7-årig grunnskole (eller kortere) 

D Ungdomsskole eller realskole 

D Videregående allmennfaglig 
(Gymnas) 

D Videregående yrkesfaglig 
(Yrkesskole) 

D Fagopplæring innen håndverk eller 
industrifag 

D Landbruksskole 

D Landbrukshøyskole eller 
veterinærhøyskole 

D Høgskole (lærer-, sykepleier-, 
distrikts-) 

D Universitet 

D · Annen utdanning 

D Vet ikke 

33. Går du på landbruk og naturforvaltning eller økologisk landbruk? 

1 D VKI Landbruk og naturforvaltning 

2 D VKI Økologisk landbruk 

Det var alt. Tusen takk for ~t du hjalp oss med denne undersøkelsen gjennom å ta deg 
tid til å fylle ut spørreskjemaet. 
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