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OM NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 

 Av og for ungdom 

 Levende bygder 

 Gi ungdom alle muligheter 

 83 lokallag, 6000 medlemmer 

 Aktivitet – meninger - organisasjonsopplæring 



HVA SKAL TIL FOR AT UNGE KVINNER SKAL VELGE EI 
FRAMTID I LANDBRUKET? 

 Er landbruket et reelt alternativ for unge kvinner i dag? 

 Er landbruket et attraktivt alternativ for unge kvinner i 
dag?  

Elisabeth Holand – Årets unge bonde 2011 



ER LANDBRUKET ET REELT ALTERNATIV FOR UNGE 
KVINNER I DAG? HVA SKAL TIL?  

 For noen – ja, men for alle?  

 Rådgivningstjeneste 

 Kjøkkenbordspraten - holdninger 

 Tilgang til gårdsbruk, odelslov 

 www.gardsbruk.no – 84 gårder til salgs  

 www.finn.no – 169 treff på småbruk, 127 treff 
på gårdsbruk 

 

 Uten jenter stopper Bygde-Norge 

 Vanskelig å gå til / tilbake til landbruket 
etter endt utdanning og byliv (spesielt hvis 
utdanning ikke er relevant?)  

 



ER LANDBRUKET ET REELT ALTERNATIV FOR UNGE 
KVINNER I DAG? HVA SKAL TIL?  

 Inntekt 

 Mulighetene - og kompetansebehovet må bli mer 
synlig  

 Inn på tunet, grønn omsorg, forskning, rådgivning  

  



ER LANDBRUKET ET ATTRAKTIV ALTERNATIV FOR UNGE 
KVINNER? HVA SKAL TIL?  

 Inntekt – grunnleggende 

 Velferdsordninger 

 Næringas omdømme 

 Her skjer det ting? 

 Hvordan selger vi landbruket? 

 Teknologi muliggjør at kvinner kan drive på lik linje 
med menn – BRA! – men det er ikke nødvendigvis 
teknologien som lokker jenter inn i landbruket 

 Myke verdier – kompetanse – selvrealisering – gode 
forbilder 

 



ER LANDBRUKET ET ATTRAKTIV ALTERNATIV FOR UNGE 
KVINNER? HVA SKAL TIL?  

 Gården er bosted – og arbeidsplass 

 Oppvekstvilkår 

 Er det mindre attraktivt å ta over en gård som ikke har en 
attraktiv plassering? 

 Sosiale møteplasser - attraktive bosteder 

 

 
Det unike ved stedet 

Motivasjonsfaktorer 

Grunnleggende faktorer 

1] TIBE PR 2008: Jakten på det unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn. 





 





”Man må se på gården som en bedrift - med alt 

det innebærer; variert arbeid, mulighet til å være 

mye ute i frisk luft og kontakt med dyr! Gode 

muligheter for å kombinere arbeid, interesse og 

få brukt kunnskaper innen ledelse og økonomi” 



WWW.NBU.NO 
WWW.FACEBOOK.COM/GRONNUTDANNING  



 


