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Strategimål:  
”Kvinner og menn skal ha like reelle 
muligheter til eierskap, til å overta og 
bosette seg på landbrukseiendommer og 
til å drive næringsvirksomhet med basis i 
landbruket. Kvinner og menn skal ha like 
reelle muligheter til innflytelse og makt i 
landbrukssektoren.” 

  

3 

 
I Landbruksmeldingen ”velkommen til 
bords” slås det fast at Regjeringen vil 
følge opp både Strategien og den 
tverrdepartementale Handlingsplan for 
mer entreprenørskap blant kvinner   
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Strategi for likestilling i 
landbrukssektoren 

Særskilte utfordringer 

 

• Rekruttering til eierskap av 

landbrukseiendommer og bosetting på 

landbrukseiendommer 

• Rekruttering til selvstendig næringsdrift 

med basis i gården og landbrukets 

ressurser 

• Rekruttering til styrer i 

samvirkeorganisasjoner og faglag 

• Utvikling av kunnskapsgrunnlaget for 

politikkutformingen 



5 Det kongelige landbruks- og matdepartement 

 Eier- og brukerandel 

• Kvinner eier i dag 25 % av Norges 180 000 
landbrukseiendommer  

– kvinner eier ca 13, 5 % av 
jordbruksbedriftene  

– 17, 8 % av skogarealet 

– i tillegg kommer såkalte ”upersonlige 
eiere”) 

• Andelen kvinnelige brukere har økt fra 7,3 
% i 1979 til 14 % i 2011 

 

 

• Lønnsomheten i næringen 

• Arbeidsmarkedet generelt 

• Velferd 
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Inntektsutvikling 
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Utvikling i velferdsordningene 

• Tilskudd til bønder knyttet til svangerskap og fødsel (tilskudd 
til avløsning ved sykdom) 

– 147 mill i 2006, 190,5 mill i 2013 

– Maksimal dagsats økt fra 850 kr/dag i 2006 til 1400 
kr/dag i 2013 

– ”Tidskontoordning” innført i 2013 

• Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 

– Maks sats økt med 38% fra 2006- 2013 (nå 69 000 kr) 

• Tilskudd til landbruksvikarordningen for jordbruket 

– 2008 landsdekkende 

– 13 mill i 2006, 55 mill i 2013 

• HMS, Tidligpensjon 
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Et løft for bygdenæringer  

 
•produksjon av matspesialiteter 
• Grønt reiseliv 
• Innlandsfiske  
•utleie av jakt og fiske 
• vann- og vindkraftproduksjon 
• tjenester innenfor utdannings- oppvekst, 
helse- og omsorgssektoren 
 

• Næringer av økende økonomisk betydning!  
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Tildeling av fylkesvise 
bygdeutviklingsmidler (BU-midler) fordelt 
til kvinner 2005 -2011 
  

Landbruket er på god vei når det gjelder økte kvinneandeler av 
Innovasjon Norges finansielle virkemidler  

 

 

 

%andel 
tilskudd 
(trad og 
nye) 

%andel 
lånebeløp 
og rentest. 
(trad og 
nye) 

%andel 
etablerer-
stipend 

%andel 
tilskudd til 
bygde-
næringer 
(nye) 

2005 29 22 68 51 

2006 39 33 65 55 

2007 36 31 69 49 

2008 40 37 74 55 

2011 48 74 70 
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• Styret i Norsk Landbrukssamvirke vedtok høsten 2003 en 
handlingsplan som skulle gi minst 40 prosent kvinner i 
hovedstyrene innen 2009. Prosjektet ble avsluttet i 2009 
med 39 prosent eiervalgte kvinner i styrene. Ved 
prosjektstart var kvinneandelen blant eiervalgte 
styremedlemmer 17 prosent 

• Styret i Norsk Landbrukssamvirke 2003: handlingsplan som skulle 

gi minst 40 prosent kvinner i hovedstyrene innen 2009.  

•Andelen økte fra 17 % i 2003 til 39 % i 2009 
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Følge med i utviklingen… 

• Forskning og utvikling 

– Steinkjerprosjektet, KUN 

• Kommunikasjon og kunnskap i veilederapparatet 

– Diverse prosjekter 

 

• Resultatmåling og kontinuerlig vektlegging av området 

– INs investeringsvirkemilder – tall og statistill 

– Rapportering fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen 

– SSB, Budsjettnemnda for jordbruket 

 

 



Takk for meg 


