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Side I 

1 BAKGRUNN 

Landbrukets Utredningskontor skal i løpet av 1996 og 1997 gjennomføre en studie av 

rekrutteringen til landbruksnæringen. Ideen til prosjektet kom under Landbrukets 

Utredningskontors arbeid med en studie om norske bønders levekår (Strøm, m.fl. 1996). Siden 

levekårsundersøkelsen bare tok mål av seg til å foreta intervju med brukere, kunne problemet 

bare belyses indirekte gjennom å spøne dagens bruker om hvordan han eller hun vurde1ie 

sannsynligheten for at et av barna ville overta driften en gang i framtiden. Det ble derfor 

bestemt å gå videre med problemstillingen gjennom å rekruttere et utvalg av odelsberettigete 

for å kunne foreta en egen studie av rekrutteringssituasjonen. 

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 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 ove1ia 

driften av foreldrenes bruk. Framtidsutsiktene i næringen vurderes ikke som attraktive nok, og 

andre og bedre betalte jobber lokker. 

Alstadheimutvalget (NOU 1991, 2C) laget framskrivinger av utviklingen i antall bruk for 

perioden 1987 til 2007 på bakgrunn av utviklingen fra 1979 til 1987. En ren lineær 

framskriving base1i på prosentvis nedgang vil i følge utvalget resultere i 52 000 bruk i år 2007. 

En sannsynligvis mer realistisk framskriving av utviklingen er imidle1iid åta 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 halvveis 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 at utviklingen hadde vært noe mer negativ enn prognosen som tok hensyn til 

gårdbrukernes alder og brukenes areal viste. 
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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 base1te seg på en alders og arealbasert framskriving, så ville det vært behov for 

nesten 70 000 eierskifter i løpet av 20-årsperioden. 

Tatt i betraktning endringene som har skjedd i landbrukspolitikken, kan det umiddelbait nesten 

synes merkelig at virkeligheten ikke avviker mer fra prognosene, som er basert på utviklingen 

for årene 1979 - 1987. Alstadheimutvalget vektlegger imidle1tid den tregheten som ligger i 

beslutninger om overtaking eller ikke. Hovedtyngden av de som skal gå inn i landbruket 

bestemmer seg omtrent ti år før ove1takelse 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. 

Prosjektet som Landbrukets Utredningskontor skal gjennomføre tar utgangspunkt i 

problemstillingen omkring rekruttering til landbruksnæringen. For å belyse saksfeltet skal LU 

gjennomføre to spørreundersøkelser. Den første av de to skal gjennomføres ved hjelp av 

intervjuer av personer som har 1. odelsrett. Den andre skal gjennomføres gjennom 

spøneskjemaer som skal utdeles til personer som går på landbruksskoler. Dette forprosjektet 

behandler i det følgende bare den første av disse to. 

2 UNDERSØKELSE AV BRUKA V ODELSRETT 

2.1 Utvalg 

Personene som skal intervjues er rekrutte1t under gjennomføringen av levekårsundersøkelsen. 

De som da ble intervjuet ble bedt om å oppgi navn på den som har 1. odelsrett til gården 

dersom han eller hun er over 15 år. 862 gårdbrukere som var med i levekårsprosjektet opplyste 

at det finnes en person over 15 år som har 1. odelsrett til gården (58,2 prosent av utvalget). 

Omlag 600 av disse har oppgitt navn og adresse på "odelsbarnet". Av de som er oppgitt er 34 

prosent jenter og 66 prosent gutter. Vi tror at hovedgrunnen til at gutter er overrepresentert i 

utvalget er at mange av de odelsberettigete er født før 1965, og for disse gikk 1. odelsrett til 

den eldste gutten. Det kan imidertid tenkes at en del av gårdbrukerne har oppgitt en annen av 
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barna enn den som innehar 1. odelsrett. Vi vil gjennom intervjuene sørge for å kontrollere for 

dette. 

Tall fra levekårsundersøkelsen viser store forskjeller i alderen på overtakelsestidspunktet 

(Strøm m. fl. 1996). Hovedtyngden - 50 prosent av utvalget - overtok bruket da de var mellom 

26 og 36 år, og gjennomsnittsalderen var 31 år. Over en tredel av respondentene i 

levekårsundersøkelsen har overtatt gården i løpet av de siste 10 - 11 årene (perioden 1985 -

1995). For disse var overtakelsesalderen 33 år, altså litt høyere eim for hele utvalget. 

Vi har ikke alderen på de odelsberettigete i vårt utvalg. Den store aldersspredningen kan føre 

til generasjonsforskjeller mellom de odelsberettigete, uten at vi har nok personer innenfor de 

ulike alderskategoriene til at vi kan si noe om hvor statistisk signifikante eventuelle forskjeller 

er. Gallup vil i utvelgelsen av tilstrebe å få flest mulig intervjuer med personer i aldersgruppen 

15 - 31 år (personer født etter 1. januar 1965), og en likest mulig kjønnsfordeling. Totalt skal 

400 intervjuer gjennomføres. 

Intervjuene skal gjennomføres ved personlig besøk hjemme i den grad Gallup har intervjuere på 

de aktuelle stedene, og i de tilfeller der det ikke finnes, vil intervjuene gjennomføres pr. telefon. 

2.2 Problemstilling 

Hensikten med studien er å undersøke hvilke mekanismer som har betydning for hvorvidt 

odelsberettigete ønsker åta over gårdsbruk. Videre ønsker vi å avdekke forskjeller mellom 

kvinner og menn. 

I den grad overtakelse er sannsynlig ønsker vi også å avdekke hvilken strategi det tas sikte på 

med hensyn til produksjon, og eventuelt kombinasjonsdrift på driftsenheten. 

2.3 Faktorer som har betydning for rekruttering 

Det kan tenkes mange mekanismer som kan ha betydning for hvorvidt odelsberettigete velger å 

ta over gårdsbrukene. Vi har valgt å dele faktorene i to grupper. På den ene siden har vi 

strukturelle forhold, som igjen er delt opp i forhold som knytter seg til individene og 

egenskaper ved omgivelsene. Med strukturelle forhold menes forhold som er knyttet til 

samfunnsøkonomi og privat økonomi, bosted, utdanning og arbeidsmarked. På den andre siden 

har vi kulturelle og sosiale forhold, som også er splittet opp i individuelle forhold og forhold 

knyttet til familie, landbruksmiljø og samfunn. Vanligvis vil ingen av disse faktorene alene gi 
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svaret på hvorfor en person velger åta over gården eller ikke, og faktorene kan være innbyrdes 

avhengige av hverandre. Eksempelvis kan oppvekst og sosialisering ha stor betydning både for 

valg av utdaiming og kunnskap og interesse for landbruksdrift. 

Strukturelle forhold Kulturelle og sosiale forhold 

Egenskaper • Utdanning • Kunnskap og interesser 

ved • Arbeidserfaring • Holdninger til landbruk 
• Nåværende bosted • Livsstil personen 

Familiesituasjon • 
Egenskaper • Egenskaper ved gården • Oppvekst og sosialisering 

ved • Geografi • Landbruksmiljø 
• Landbrukspolitikk • Samfunnets holdninger til omgivelsene 
• Arbeidsmarked landbruk 

Figur 1. Mekanismer som virker ved beslutning om overtakelse 

2.3.1 Strukturelle forhold 

Egenskaper ved personen - utdanning, arbeidserfaring, bosted og familiesituasjon 

Strukturelle forhold legger føringer for rammene som personlige valg tas innenfor. Samfunnet 

er blitt stadig mer mobilt. Folk flytter for åta utdanning og arbeid, og man knytter familiebånd 

i større grad utenfor hjemstedet enn tidligere. Man stilles overfor en rekke valg i løpet av livet 

som igjen legger grunnlaget for nye valg. Noen vil være målrettet i sine valg, andre vil mer 

ubevisst foreta valg som legger føringer for livet. 

Stræte og Tobro (1988) fant i sin studie at interessen for å ove1ta gårdsbruk avtar med 

perioden barna har vært bosatt utenfor bruket. Et trekk ved samfunnsutviklingen som kan få 

betydning for rekrutteringen til landbruksnæringen er derfor "utdanningseksplosjonen". Det har 

i løpet av de siste 20 - 30 årene blitt stadig mer vanlig at ungdom tar utdanning utover 

grunnskolenivå, og i dag skjer det nærmest unntaksvis at ungdom ikke tar videregående 

utdanning. Stadig flere tar også høyere utdanning. Valg av yrke skjer dermed på et senere 

tidspunkt enn tidligere, og det er grunn til å tro at dette kan øke "avstanden" til landbruket 

både som yrke og livsform. Noe som særlig kan bidra til økende "avstand" kan være dersom 

utdanningsstedet ligger så langt borte at det å delta i gårdsarbeidet blir umulig. Videre kan de 

utdanningsvalgene som tas gjøre det vanskelig å kombinere framtidig yrke med å drive gården -
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enten fordi det forutsetter heltidsarbeid eller fordi det ikke finnes arbeidsplasser for personer 

med det valgte yrket på stedet. 

Det lokale arbeidsmarkedet vil derfor kmme ha betydning for manges valg. Dersom gården 

ligger på steder som gjør det enkelt å dagpendle til større steder vil ikke valg av yrke ha den 

samme betydningen som dersom gården ligger i· utkantstrøk med ehner begrenset 

arbeidsmarked. Mulighetene for å drive gården i kombinasjon med annet yrke eller eventuelt 

som fritidsbruk vil derfor variere med hvor i landet gården ligger. Også i de tilfellene der den 

odelsberettigete velger å være heltidsbonde vil vanligvis arbeidsmarkedet måtte tas i 

betraktning i og med at ektefellen ofte skal arbeide utenfor gården. Bondeyrket har tradisjonelt 

væ1i, og er ennå, et svært mannsdomine1i yrke, og ektefellene er derfor vanligvis kvi1mer. 

Kvinners sysselsetting har økt kraftig i løpet av de siste to ti-årene, og det er spesielt offentlig 

sektor som har sysselsatt kvi1mene. Spesielt i småkommunene har offentlig sektor hatt stor 

betydning for økningen i kvinnearbeidsplassene. Veksten i offentlig sektor har imidle1iid langt 

på vei stoppet opp, og dette kan få betydning for kvinners vilje til å bosette seg i 

småkommuner med et begrenset arbeidsmarket. Den enkeltes familiesituasjon vil derfor også 

kunne ha betydning for utfallet av valget om ove1iakelse. 

Egenskaper ved omgivelsene - landbrukspolitikk, geografi, arbeidsmarked og egenskaper ved 

gården 

Landbrukspolitikken har i løpet av de siste 10 år vært gjennom store endringer. Fra siste 

halvdel av 1980-tallet har inntektene i landbruket blitt redusert, og framtiden for 

landbruksnæringen har væ1i usikker pga. forhandlingene om den nye GA TT-avtalen, som også 

skulle omfatte landbruksprodukter, og ikke minst spørsmålet om norsk EU-medlemskap. I dag 

er de internasjonale rammebetingelsene mer avklarte enn tidligere, men likevel oppgir over 

halvparten av gårdbrukerne i SSBs levekårsundersøkelse at de forventer dårligere i de 

kommende fem årene. 

Det er likevel vanskelig å isolere landbrukspolitikken som en egen faktor når vi foretar en 

undersøkelse på individnivå. Folk vil ofte ta utgangspunkt i de nærmeste årsakene til at de gjør 

som de gjør; arbeid, familie, bosted o.l. Trolig vil landbrukspolitikken for de flestes del være en 

del av de rammevilkårene som påvirker beslutningene, men uten at den enkelte vil anføre den 

som avgjørende for hvilket utfall beslutningen om overtakelse får. 

Vi vil i undersøkelsen legge vekt på å se på sammenhenger mellom resultater av den fø1ie 

landbrukspolitikken og forventninger til framtidig landbrukspolitikk i forhold til om ove1iakelse 

er sannsynlig eller ikke. 
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Beliggenhet er en annen av de faktorene vi ønsker å se nærmere på. Hvis vi tar utgangspunkt i 

levekårsundersøkelsen (Strøm m.fl. 1996), viser det seg forholdsvis store forskjeller mellom 

hvor sannsynlig gårdbrukerne i de ulike landsdelene mente at det er at et av deres barn kommer 

til å overta driften av bruket. Mens 58 prosent i den østlige delen av Østlandet mente at det var 

svært sannsynlig, gjaldt det bare 23 prosent i Nord-Norge. I Trøndelag, som hadde den nest 

minste andelen som mente det var svæ1t sannsynlig, gjaldt dette 47 prosent. Nord-Norge var 

også den landsdelen som hadde den høyeste andelen (15 prosent) som oppga at det ikke var 

sannsynlig at et av barna overtok, mot 3 prosent i Østlandsområdet. Det må likevel antas at det 

ikke er landsdel i seg selv som er den avgjørende faktoren. 

Tabell 1. Andeler som mener det er svært sannsynlig, litt sannsynlig, lite sannsynlig 

og ikke sannsynlig at et av barna tar over gården etter landsdel (prosent) 

Østlandet Østlandet Sør- og Trøndelag Nord-Norge 
(øst) (vest) Vestlandet 

Svært 
sannsynlig 58 51 49 47 23 
Litt 
sannsynlig 21 23 21 27 34 
Lite 
sannsynlig 5 10 8 7 15 
Ikke 
sannsynlig 3 3 7 4 15 
Vet ikke 14 13 15 15 14 

Stræte og Tobro (1988) fant i en studie av nedlegging av gårdsbruk at det var større 

nedlegging i kommuner som er lite sentrale og hvor det er netto fraflytting. Dette henger 

sammen med begrensningene i arbeidsmarkedet på disse stedene. Arbeidsmarkedets betydning 

ligger i mulighetene til å kombinere gårdsdrift med annet yrke. Mens brukere i sentrale 

områder velger kombinasjonsdrift, vil brukere i mindre sentrale områder ofte ikke ha den 

samme valgfriheten. Ved generasjonsskifte vil valget da kunne stå mellom utviding av bruket 

eller nedlegging. 

Vår antakelse er derfor at forhold i kommunene kan ha betydning for hvorvidt mange ønsker å 

ta over bruket eller ikke. Som vi tidligere har væ1t inne på kan det for manges del være aktuelt 

å drive jordbruk i kombinasjon med annet inntektsgivende arbeid. I kommuner som er preget 

av tilbakegang i næringsaktivitet, synkende innbyggertall og arbeidsløshet kan ove1taking bli 

mindre aktuelt. Avstanden mellom gården og sentralsteder med ulik størrelse og_funksjoner 

kan virke inn, både fordi det blir lengre å reise for å få dekket behov for varer, tjenester og 

sosiale aktiviteter, og arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner. 
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Egenskaper ved gården, som for eksempel størrelse, standard på bolig og driftsbygninger og 

jordkvalitet, er viktig for hvorvidt den etterkommende slekt ønsker eller finner det mulig åta 

over og drive videre. Disse faktorene betyr både noe for hvorvidt det er mulig å hente et 

utkomme av driften og hvor mye arbeid som må legges ned for å sikre inntekter. Det er i hele 

etterkrigstiden de minste brukene som i størst grad er lagt ned, og mange av dem inngår i dag 

som tilleggsjotd for omkringliggende gårdsbruk." Dette gjenspeiler -seg i dataene fra 

levekårsundersøkelsen. Mens 36 prosent av gårdbrukerne som har mindre enn 100 dekar jord 

mener det er svæ1i sannsynlig at et av barna kommer til å ove1ia driften av bruket, gjelder det 

samme 53 prosent av de som har mer enn 300 dekar. 

Tabell 2. Andeler som mener det er svært sannsynlig, litt sannsynlig, lite sannsynlig 

og ikke sannsynlig at et av barna tar over gården etter gårdens størrelse (i prosent). 

Under 100 da. 100 - 199 da. 200 - 299 da. 300 da. og mer 

Svært sannsynlig 36 45 54 53 

Litt sannsynlig 21 24 19 25 

Lite sannsynlig 11 8 8 6 

Ikke sannsynlig 13 6 5 4 

Vet ikke 19 17 14 13 

Levekårsundersøkelsen viste at det også er en sammenheng mellom hvor fornøyd gårdbrukerne 

er med inntekten og hvor sannsynlig de mener at det er at et av barna kommer til å ove1ia 

driften. Av de som er helt enig i at de har en bra inntekt nå, regner 59 prosent det for svært 

sannsynlig at et av barna tar over. Av de som er helt uenige i at de har en bra inntekt mener litt 

mindre enn halvparten at det er svæ1i sannsynlig med overtakelse. Det er likevel ikke store 

forskjeller mellom gruppene i andelene som mener at overtakelse ikke er sannsynlig. Dette 

henger sammen med at de som er minst fornøyd med inntekten sin i større grad oppgir at det er 

litt sannsynlig at et av barna overtar eru1 de som er mest fornøyd med inntekten sin. Det viser 

seg at det er ganske små forskjeller med hensyn til hvorvidt foreldrene tror at barna overtar 

mellom de forskjellige produksjonsretningene. De eneste som skiller seg ut er sauebøndene, 

som i markert mindre grad enn de andre tror at et av barna deres vil overta. 

Gjennom vår studie blant de odelsberettigete ønsker vi å se nærmere på viktigheten av forhold 

som størrelse på driftsenheten, produksjonsretning og driftsenhetens økonomiske bæreevne. Vi 

ønsker også å se på om det er forskjeller i inntektsstrategi ut fra disse forholdene. Eksempler 

på slike strategier er om overtaker ønsker å intensivere produksjonen, eller gjøre det motsatte, 

om gårdsdriften skal være eneste inntektskilde for brukeren, om bruket skal drives i 
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2.3.2 Sosiale og kulturelle forhold 
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Egenskaper ved personen - kunnskap og interesse for landbruksdrift, holdninger og livsstil 

Ved valg av utdanning og arbeid vil mange faktorer kunne spille inn på utfallet. Dersom den 

odelsberettigete ikke har fått anledning til å erverve de kunnskapene han eller hun mener er 

nødvendige for å drive gård, kan utfallet være at gårdsdrift velges bort til fordel for andre 

yrker. Manglende kunnskaper kan også komme av manglende interesse for landbruksdrift, men 

det kan også godt tenkes at vedkommende har både kunnskap og erfaring fra landbruksdrift, 

men at interessen for arbeidet mangler. Det kan være andre yrker som interesserer mer. 

Valg av livsstil kan også spille inn på viljen til å overta gård. Det ser for eksempel ut som om 

bygdejenter i større grad har interesser/livsstil som innebærer en løsere tilknytning til bygdene 

enn guttene har. Seippel (1996) viser i sin undersøkelse av medlemmer i 4H, 

Bygdeungdomslaget og Noregs Ungdomslag til at det er flere forhold som tyder på dette. Det 

er færre jenter enn gutter som sier at de vil bli boende der de bor nå. Når det gjelder det 

politiske engasjementet er guttene mer snevert opptatte av bygde- og lokalpolitikk, mens 

jentene er mer orienterte mot generelle og overordnede politiske saker. Guttene er også mer 

opptatte av fritidsinteresser knyttet til natur og friluft, noe som vanligvis er lettere tilgjengelig i 

landbruksområder enn på større steder. Jentene benytter seg mer av aktivitetene som er "over 

alt" for eksempel joggeturer. 

Egenskaper ved omgivelsene - oppvekstforhold og sosialisering, landbruksmiljø og samfunnets 

holdninger til landbruk 

Ølnes (1989) gir i sin rapport om "Odelsjenter - barrierer og muligheter" et teoretisk 

perspektiv på sosialisering innenfor landbruket. Hun benytter seg av Højrups 

produksjonsformbegrep for å forklare det spesielle forholdet som gårdbrukere og andre 

selvstendige har til arbeid. Bøndene eier sine produksjonsmidler selv, samtidig som de også 

utfører arbeidet selv. Begrepet arbeid har en helt annen betydning for den selververvede enn 

for for eksempel lønnsarbeideren. Bondens idealer er preget av dyktighet i arbeidet, arbeidet er 

ikke bare noe en er satt til å gjøre. Hun og han 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 silue barna en framtid som selvstendige. 
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Barna sosialiseres inn i denne virkeligheten. De deltar vanligvis i arbeidsoppgaver på gården fra 

de er ganske små, og de lærer både gjennom å følge med de voksne, og gjennom å få ansvaret 

for oppgaver selv etterhvert som de blir større. Det påligger mange et press om at de skal ta 

over bruket en gang i framtida. Ølnes finner imidlertid store forskjeller i hvilke oppgaver som 

gutter og jenter får, og også i hvilken grad foreldrene forventer at det eldste barnet skal overta 

driften ut fra om <leter en gutt eller jente som innehar 1. odelsrett. Hennes erfaring er at både 

guttene og jentene er interesserte i gårdsarbeid, men at guttene i større grad deltar i 

utearbeidet, og spesielt når det gjelder bruk av maskiner. Jentene er i større grad hjelpere, de 

utfører oppgaver i fjøs - og de tar i større grad del i arbeidet inne og med pass av yngre søsken. 

Guttene er i langt større grad fo1irolige med at de skal ove1ia driften av gården, mens jentene 

vil vente og se om forholdene "ligger til rette". Mange av jentene vil prioritere familie framfor 

gård hvis det skulle oppstå en konflikt mellom de to ønskene, og mange ønsker også at en 

framtidig mann skal være interesse1i i gårdsarbeid før hun tør å satse på gården. Ølnes mener 

også at mange av jentene ser sin odelsrett "truet" av yngre brødre som ønsker åta over. 

Jentene får også i mindre grad støtte av foreldrene sine enn guttene får. 

Odelsloven av 1974 likestilte gutter og jenter med hensyn til odelsrett. Likevel ser det fortsatt 

ut som om jentene møter langt flere barrierer enn guttene. Data fra levekårsundersøkelsen kan 

tyde på at andelen kvinnelige gårdbrukere faktisk er litt lavere for den gruppen av gårdbrukere 

som er født i 1965 eller senere (den gruppen som omfattes av den nye odelsloven). Mens 8,3 

prosent av alle gårdbrukerne er kvinner, gjelder dette bare 6,7 prosent av de født i 1965 eller 

senere. Av samtlige ove1iakelser de siste 10-11 årene har kvinner stått for 7 ,9 prosent. 

Rapporten til Ølnes (1989) tar utgangspunkt i et feltarbeid som er utført blant 19 odelsjenter 

og 15 odelsgutter for snaii ti år siden. Når Landbrukets Utredningskontor nå setter i gang en 

undersøkelse om rekruttering, er det naturlig å fokusere på mange av de tingene som ble tatt 

opp i rapporten til Ølnes. En direkte sammenligning av resultater er umulig i og med at vi vil 

benytte oss av forskjellige metoder. Likevel vil det være interessant å se på om resultatene fra 

vår undersøkelse tyder på at det har skjedd endringer i jenters og gutters holdninger til 

overtakelse. Dataene fra levekårsundersøkelsen tyder på at utviklingen med hensyn til 

likestilling i jordbruket har stått stille. Kanskje kan vår undersøkelse avdekke hvorvidt det vil 

skje endringer i årene som kommer. Det kan også tenkes at endringene skjer i motsatt retning; 

at det faktisk er færre jenter i framtiden som vil benytte sin odelsrett. 

Det at vi i hovedsak har beskrevet forskjeller mellom gutter og jenter når det gjelder 

oppdragelse og familiens forventninger, betyr ikke at vi utelukkende vil se på 

kjønnsdimensjonen. For eksempel har svæ1i mange av de odelsberettigetes foreldre lønnsarbeid 

ved siden av gårdsdriften. De fleste ser seg selv enten hovedsakelig som bonde eller som både 
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bonde og annet. Et mindretall av gårdbrukerne i levekårsundersøkelsen identifise1ie seg likevel 

først og fremst med sitt yrke utenfor bruket. Dette kan være forhold som påvirker på begge 

kjønn, det er kanskje ikke slik for alle de odelsberettigete at de utelukkende oppdras im1enfor 

"den selververvendes livsforms" normer. 

Tabell 3. Andeler av gårdbrukerne med ulik oppfatning'av egen yrkesidentitet (i 
prosent) 

Hovedsakelig som bonde Både som bonde og utøver Hovedsakelig som utøver av 

av yrke utenfor bruket yrket utenfor bruket 

63 20 17 

I de siste årene har media i stor grad fokusert på kostnadene ved landbrukspolitikken. 

Holdninger som at en norsk landbrukspolitikk står i et motsetningsforhold til billig mat, at 

sektoren er overbeskyttet mot internasjonal konkurranse, og at landbruket legger beslag på en 

for høy andel av skattebetalernes penger kan synes utbredt. Mens holdningene til landbruket 

tidligere var jevnt over positive, har de senere årene vist en utvikling i retning av noe mer 

skepsis. Denne trenden ser nå ut til å være i ferd med å snu igjen. MMis undersøkelse av 

"Kje1mskap og holdninger til norsk landbruk" (1996) viser at folk er minst positive til økte 

inntekter for bøndene. Her var 36 prosent uenige i større eller mindre grad, mens 33 prosent av 

de spurte var enige. Figur 2 gir gjennomsnittsskårene ved de fem siste målingene på denne 

påstanden. Meningsmålingen i 1996 var første år siden 1989 med en positiv utvikling i folks 

syn på dette spørsmålet. Når det gjelder spørsmålet om støtte til overføringene til jordbruket 

over statsbudsjettet har utviklingen vært positiv ved de to siste målingene. Ved den siste 

målingen var 46 prosent for overføringene, mens 25 prosent var imot, se figur 3. 

1989 

1991 

1993 

1995 

1996 

0 0,5 

Figur 2. 

"Bøndene bør få bedre fortjeneste". 
(Helt uenig = 1, helt enig = 7) 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 
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Figur 3. 

Er du for eller imot bevilgningene til jordbruket over 
statsbudsjettet? 

20% 40% 60% 80% 100 % 

3 OPPSUMMERING 

Side 11 

Landbrukets Utredningskontor skal sette i gang en studie av personer som har 1. odelsrett til 

gård. Undersøkelsen skal gje1momføres av Norsk Gallup Institutt, og innebærer personlige- og 

telefonintervjuer med 400 odelsgutter og jenter. Hensikten er å finne ut de odelsberettigetes 

planer med hensyn til overtakelse. Vi ønsker å se nærmere på hvilke faktorer som bidrar til at 

noen velger åta over gårdsbruk og andre velger å la være. Vi har valgt å dele de faktorene vi 

skal se nærmere på i strukturelle faktorer og sosiale/kulturelle faktorer. Videre belyser vi 

individuelle forhold såvel som samfunnsmessige forhold. 

De av de odelsberettigete som oppgir at de helt sikke11, eller sannsynligvis kommer til å ta over 

gården vil også besvare spørsmål om hvilken økonomisk strategi de tenker seg som 

gårdbrukere. Satses det på reduksjon eller økning av omfanget av produksjonen, og har den 

odelsberettigete tenkt å satse på gårdsdrift på heitidsbasis, deltidsbasis eller som fritidsbruk. 

Dette, kombine11 med den generelle situasjonen når det gjelder de odelsberettigetes ønsker og 

planer for ove11akelse, kan si noe om hvilken framtid det norske landbruket har. 
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