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FORORD 
Forprosjekt Kompetanseløft trøndersk landbruk er en oppfølging av den trønderske 
landbruksmeldinga. Et partnerskap bestående av Sør-Trøndelag Fylkeskommune, 
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag Bondelag, Nord-Trøndelag Bonde-
lag, Fylkesmannens Landbruksavdeling i Sør-Trøndelag og Fylkesmannens 
Landbruksavdeling i Nord-Trøndelag står bak arbeidet og ga oppdraget med 
gjennomføring av forprosjektet til Proneo med Trøndelag Forskning og Utvikling som 
underleverandør, etter en utlyst konkurranse.  

Forprosjektet har vært ledet av Anne Segtnan, Proneo. I tillegg har Margrete Haugum, 
Trøndelag Forskning og Utvikling og Knut Baglo, Proneo deltatt aktivt i prosjektet. 
Oppdragsgiverne har dannet ei styringsgruppe for forprosjektet. Denne rapporten er 
grunnlagsmateriale for videre utarbeidelse av et hovedprosjekt. Mange har deltatt med 
innspill og stilt opp til intervjuer. Vi takker alle som har bidratt på ulike måter, og en 
spesiell takk til gårdbrukerne som stilte opp til intervju. For oss har det vært viktig å få 
fram deres stemme i dette arbeidet. 

Vi takker oppdragsgiverne for oppdraget, som har vært både spennende og krevende. 
For oss har det vært både interessant og givende å få være med å bidra i noe som vi 
oppfatter som et viktig arbeid for ei landbruksnæring som er i utvikling. 

 

Steinkjer, februar 2012 

 

Anne Segtnan 
prosjektleder 
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SAMMENDRAG 
Forprosjekt Kompetanseløft trøndersk landbruk er en oppfølging av den trønderske 
landbruksmeldinga. Mandatet for forprosjektet er 1) å kartlegge og analysere 
eksisterende kunnskap i næringa, 2) status over kompetansehevingstilbud, 3) analysere 
behovet for økt kompetanse og 4) identifisere aktuelle tiltak. I tillegg er rekruttering til 
landbruket tatt med fordi det er relevant å se i sammenheng med kompetanse. Denne 
rapporten danner grunnlagsmateriale for forslag til hovedprosjekt og er et svar på 
punkt 1-3 i mandatet. Punkt fire om aktuelle tiltak er kun overfladisk behandlet i 
denne rapporten, men skisseres i en egen prosjektbeskrivelse til et hovedprosjekt 
Kompetanseløft trøndersk landbruk. 

I dette arbeidet legges det til grunn følgende forståelse av kompetanse: «samlede 
kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle 
funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål.» (Lai 1997, s. 32) 

Kartleggingen og analysen av eksisterende kunnskap i næringa og analyse av behovet 
for økt kompetanse er gjort gjennom en studie av nyere litteratur som er ansett som 
relevant i forhold til kompetanse i landbruket og rekruttering. I tillegg er det 
gjennomført en intervjuundersøkelse blant 25 gårdbrukere i Trøndelag som et 
supplement til litteraturstudien. Som et ledd i forprosjektet er det gjennomført tre 
workshops for å forankre kompetanseløft trøndersk landbruk og for å få innspill fra 
utdanningsaktører, veiledningsaktører, bønder og andre med relasjon til landbruket. I 
forprosjektet er det også utarbeidet en oversikt over kompetansehevingstilbud. 

Litteraturstudien viser at det er gjort flere ulike undersøkelser som berører landbruk, 
kompetanse og rekruttering. Noen av disse er nasjonale, mens andre er avgrenset til 
bestemte geografiske områder, og det varierer hvilke produksjoner som er 
utgangspunkt for studien. Noen av de sentrale funnene er: 

• Inntektsmulighetene i landbruket er avgjørende for valget av yrke 
• 64 prosent av nye bønder er motivert av interessen for landbruk 
• 54 prosent av odelsberettigede vil overta gårdsbruket, synkende trend 
• 45 prosent av eierne av ubebodde landbrukseiendommer oppgir at det er helt 

uaktuelt å selge eiendommen 
• Gårdbrukere som har lengre formell utdannelse/ formell kompetanse søker i 

større grad mer kompetanse 
• Bønder med høgere utdanning utnytter nettverket bedre og oppnår dermed 

høgere dekningsbidrag 
• Ca. 40 prosent av nye gårdbrukere har høgere utdanning, 24 % av skogeierne i 

Trøndelag har høgere utdanning 
• Ca. 50 prosent av nye gårdbrukere har landbruksutdannelse og 48 % av 

skogeierne har landbruks/ yrkesfaglig videregående utdanning 
• Erfaring er en viktig kilde til læring  
• Bønder ønsker korte kurs lokalt 
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I forprosjektet er det tatt utgangspunkt i at de som er næringsutøvere i dag er den 
sentrale målgruppen for kompetanseløft trøndersk landbruk, men at det er viktig å ta 
hensyn til andre målgrupper slik som kommende bønder, utdanningsaktører og 
veiledere. I hovedgruppen næringsutøvere, inngår både jordbrukere, skogbrukere, 
heltidsbønder og deltidsbønder.  

Rekrutteringssituasjonen til landbruket er komplisert både med utgangspunkt i at 
odelsloven regulerer hvem som har rett til å overta samt det faktum at mange 
odelsberettige er godt voksne når de får muligheten til å overta. Dette gjør at flere som 
kanskje kan tenke seg å bli gårdbrukere har problemer med å få tak i en landbruks-
eiendom. I tillegg er det slik at de som er odelsberettiget gjerne vil overta gårdsbruket 
motivert ut fra å ha det som bosted eller for å unngå at eiendommen går ut av slekta. 

Utdanningstilbudene innenfor landbruk på videregående og høgere nivå har hatt en 
synkende interesse de siste årene. Dette er bekymringsfullt med tanke på rekrutter-
ingen til landbruket, veiledningsaktørene og landbruksbyråkratiet. Det utdannes langt 
færre ved landbruksskolene i Trøndelag enn antall overdragelser av landbruks-
eiendom. Dette betyr at det i framtida vil være færre bønder som har landbruks-
utdannelse enn de omkring 50 prosentene blant nye bønder i dag, hvis det ikke gjøres 
noe aktivt for å påvirke dette. Mange mener at den agronomutdannelsen de tok har 
vært nyttig for å drive landbruk, mens høgere landbruksutdannelse er for de som skal 
bli veiledere eller arbeide i landbruksbyråkratiet. Allikevel er det flere og flere av nye 
bønder som har høgere. I vurderingen av behovet for økt kompetanse blir det tydelig at 
kompetanse kan ha flere funksjoner, både å gjøre næringa mer konkurransedyktig, 
men også å heve statusen for næringa. Dette kan sammen med en større synliggjøring 
av landbruket kan bidra til at flere får interessen for landbruk, velger landbruks-
utdannelse og tar over eller kjøper et gårdsbruk. 

Når det gjelder landbruksutdannelse er det et viktig skille mellom tilbudet i 
videregående skole til 16-19 åringer og tilbudet til personer som allerede har en annen 
utdannelse og yrkeskarriere og som skal overta gårdsbruket i relativt voksen alder. Det 
er nødvendig å utvikle et utdanningstilbud til voksen som er faglig målrettet og 
praktisk og pedagogisk tilpasset voksne. Behovet for formell utdanning vurderes ulikt 
og i noen sammenhenger kan det oppfattes det å være et motsetningsforhold mellom 
formell utdannelse og praksis. 

Veiledningstilbudet i landbruket er viktig for mange næringsutøvere og veiledningens 
rolle vil endre seg jo flere næringsutøvere som får høgere utdannelse. Dette vil også 
stille større krav til veilederne om spisskompetanse. Mye tyder på at veiledernes 
direkte dialog med næringsutøverne blir viktig framover. Både fra næringsutøverne og 
blant noen veiledere etterlyses en mer helhetlig veiledning og en samordning av 
veiledningstjenestene.  

I workshopene ble det klart at kommunikasjon (informasjonsspredning, suksess-
historier og omdømmebygging), utviklingsfokus og lønnsomhet er viktig områder å 
arbeide med for landbruksnæringa. 
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I anbefalingene til hovedprosjektet foreslås det fire områder som hovedprosjektet 
kan omfatte. Det er å arbeide med å etablere et utviklingsfokus i næringa, blant annet 
gjennom en større anerkjennelse av erfaringslæring. Et annet forslag er å arbeide med 
utviklingen av utdanningstilbudene spesielt på videregående nivå og et tilbud til 
voksne som overtar gårdsbruk. Det tredje forslaget omhandler veiledningstjenesten til 
landbruket og det fjerde forslaget omhandler kommunikasjon og omdømmebygging. 

Konklusjonene fra arbeidet i forprosjekt kompetanseløft trøndersk landbruk er: 

• Lønnsomheten i næringa en viktig premiss for etterspørselen etter 
kompetanse. 

• Praksis og erfaring må verdsettes som kompetanseheving sammen med 
tilegnelse av objektiv kunnskap. 

• Høgere utdanning, uavhengig av fag har en verdi for gårdbrukeren og 
landbruket. 

• Det er en utfordring for næringa at neste generasjon ikke slipper til før de er 
godt voksne. Dette påvirker også deres utdanningsvalg. 

• La ungdommene slippe til i næringa. 
• Framtidsbonden vil være mangfoldig og følgelig blir også kompetansebehovet 

mangfoldig, noe som får betydning for utdanningstilbud på ulike nivå. 
• Den mangfoldige framtidsbonden (jordbrukere, skogbruker og andre 

bygdenæringsutøvere) er så forskjellig både når det gjelder egen kompetanse, 
behov for kompetansetilførsel og behov for eksterne pådrivere for å skape 
aktivitet. Derfor må veiledninga gjøre individuelle tilpasninger og samhandle 
til beste for næringsutøveren og næringa. 

• Framtidsbonden må være utviklingsorientert og trenger antakelig styrket 
kompetanse innenfor biologi. I tillegg må framtidsbonden ha lært og 
kontinuerlig tilegne seg den kunnskapen som man får behov for framover. 
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1.  Bakgrunn 
Forprosjekt Kompetanseløft trøndersk landbruk er et av de første tiltakene med 
utgangspunkt i den trønderske landbruksmeldinga (Landbruksmelding for Trøndelag 
2010). Forprosjektet kan betraktes som utarbeidelsen av en handlingsplan.  

Oppdragsgiver er Sør-Trøndelag Fylkeskommune på vegne av et partnerskap 
bestående av Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag 
Bondelag og Nord-Trøndelag Bondelag. Representanter for oppdragsgiverne har 
dannet styringsgruppe for forprosjektet og Lars Morten Rossmo fra Sør-Trøndelag 
Bondelag har ledet styringsgruppen.  

Oppdragsgiverne har forut for forprosjektet gjort et forarbeid både for å belyse temaet 
med kompetanse i landbruket og for å forberede utlysningen av forprosjektet. Dette 
grunnlagsmateriale er tatt inn som et utgangspunkt for arbeidet i forprosjektet. 

1.1  Mandat 
Forprosjekt kompetanseløft trøndersk landbruk har følgende mandat: 

Utrede behovet for kompetansesatsing, herunder 

• kartlegge og analysere eksisterende kunnskap i næringa 
• status over kompetansehevingstilbud 
• analysere behovet for økt kompetanse 
• identifisere aktuelle tiltak1 

1.2  Føringer fra forarbeidet 
I forarbeidet er fokusområdet for prosjektet definert som rekruttering til kompetanse-
heving, med fokus på videregående utdanning, høgere utdanning, EVU (etter og 
videreutdanning) og rådgiving, samt grønn FoU (forskning og utvikling). Hensikten 
beskrives som å utvikle en mer tidsriktig utdanning, samkjøre og utvikle etter-
utdanning, rådgivingstjenesten og grønn FoU.  

I forarbeidet er målet for prosjektet å bedre kompetansen på alle nivå i det trønderske 
landbruket. Målgruppen vil derfor være etablerte bønder (heltids og deltids), 
rådgivere, lærere, veiledere, forskere, samt de som ønsker seg inn i næringa. I 
utlysning av forprosjektet ble også rekruttering til landbruket tatt inn som et 
tilleggsmoment. I forarbeidet skisseres det tre kompetansenivå, illustrert med følgende 
figur: 

                                                      

1 Dette punktet er utførlig besvart gjennom prosjektbeskrivelse til hovedprosjekt Kompetanseløft 
trøndersk landbruk og kun overfladisk berørt i denne rapporten. 
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Figur 1.1:  Kompetansenivå fra forarbeidet 

1.3  Framgangsmåte 
Denne rapporten er en dokumentasjon over de tre første delene av mandatet, altså:  

• kartlegge og analysere eksisterende kunnskap i næringa 
• status over kompetansehevingstilbud 
• analysere behovet for økt kompetanse 

Framgangsmåten eller metoden for å løse de ulike delene i mandatet er beskrevet 
under. I tillegg til de tre delene i mandatet er det også tatt inn et punkt med 
tilgrensende prosjekter og initiativ som det er relevant å være orientert om. 

I forprosjektet er det gjort en litteraturstudie hvor det er samlet inn og systematisert 
kunnskap og resultater fra ulike nyere undersøkelse som berører kompetanse og 
rekruttering til landbruket. I utgangspunktet er utvalget som inngår i litteraturstudien 
avgrenset til det som har skjedd de siste fem årene. Her er det tatt utgangspunkt i 
undersøkelser som har kommet fram gjennom søk med Google, basert på søkeord som 
kompetanse, rekruttering og landbruk. Dette utvalget av undersøkelser er gjennom 
forprosjektet utvidet med andre undersøkelser som vi er blitt klar, eller tipset om 
underveis i arbeidet. Det vil alltid være slik at også andre undersøkelser med fordel 
kunne vært tatt med for å underbygge forståelsen av ulike funn og resonnementer, men 
et sted må det gå en avgrensning og vi tror at vi har klart å fange opp de mest relevante 
undersøkelsene. 

Det som er framkommet i denne litteraturstudien har dannet grunnlaget for en 
supplerende intervjuundersøkelse med bønder. For å kartlegge og analysere 
eksisterende kunnskap i næringa så vi det som interessant å gjøre kvalitative intervju 
for å finne nærmere forklaringer på funn fra undersøkelsene i litteraturstudien som i 
stor grad er basert på kvantitativ metode. Kvalitative undersøkelse i form av 
telefonintervju ble valgt for å få en større innsikt i funnene fra kvantitative 
undersøkelser og for finne forklaringer og sammenhenger. 

 

Utdanning (vgs og høgskole) 

 

Rådgiving og EVU 

Grønn FoU 
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Intervjuobjektene ble rekruttert gjennom at styringsgruppen bidro til å plukke ut seks 
kommuner i Trøndelag, tre i hvert av fylkene. Deretter tok vi kontakt med 
landbrukskontorene og ba de plukke ut seks intervjuobjekter etter følgende kriterier: 

• Ulike landbruksproduksjoner 
• Ulik alder 
• Begge kjønn 

I den grad landbrukskontoret hadde kunnskap om bøndenes utdanningsnivå, ba vi dem 
om å legge inn spredning i formal kompetanse. Vi bad om å få navnet på 6 personer, 
slik at vi hadde flere mulige å kontakte hvis noen sa nei. Dette viste seg å være bra 
ettersom vi ikke fikk svar hos alle, noen passet det ikke for når vi ringte og noen ville 
ikke la seg intervjue. Totalt ble 25 bønder intervjuet på telefon. Det ble utarbeidet en 
intervjuguide som ble brukt under intervjuene. Intervjuguiden finnes i vedlegg 1. 
Underveis i telefonintervjuene ble svarene skrevet ned i intervjuguiden for videre 
bearbeiding. 

Foreløpige resultater fra litteraturstudien og intervjuundersøkelsen dannet grunnlag for 
gjennomføring av tre workshops. Hensikten med workshopene var todelt. En hensikt 
var at workshopene skulle bidra til forankring av prosjektet gjennom at de som deltok 
fikk informasjon om og ble involvert i arbeidet. Den andre hensikten var å ta med 
deltakerne på diskusjoner og høgttenking med utgangspunkt i spørsmålsformuleringer 
som skulle bidra til å tenke litt annerledes.  

Vi valgte å gjennomføre tre workshops med geografisk spredning. De ble arrangert 
21.10.11 på Mære, 25.10.11 på Stjørdal og 27.10.11 på Skjetlein. Det ble sendt ut en 
åpen invitasjon til mange aktører og de fikk velge hvilket tidspunkt som passet best. 
De gårdbrukerne som ble intervjuet fikk tilbud om å få invitasjon til workshopene, og 
en av dem deltok. I forarbeidet til forprosjektet var det skissert samlinger med grupper 
i tilknytning til de tre kompetansenivåene; utdanning, EVU og rådgiving og grønn 
FoU. Vi valgte ikke å legge føringer på å samle gruppene, men heller å etablere 
grupper på tvers av de tre kompetansenivåene. Forhåpentlig vis ga dette større 
deltakelse på workshopene fordi det var tre tidspunkt å velge mellom, og at andre som 
ikke hadde naturlig tilknytning til en av gruppene fikk muligheten til å delta. I tillegg 
så vi at diskusjonene ble løftet litt fra den enkeltes hverdag og temaene som kom opp 
fikk en litt større spennvidde, enn om vi hadde hatt en gruppe bestående av f.eks. bare 
utdanningsaktører.  

Til sammen deltok 38 personer med ulik tilknytning til landbruket. Oversikt over 
deltakende aktører finnes i vedlegg 3. I workshopene ble deltakerne delt inn i grupper 
på to og to personer så langt det gikk opp. Vi hadde tre ulike bordduker (spørsmålsark) 
med fire seksjoner med spørsmål som de skulle arbeide seg gjennom. Alle 
spørsmålene var relatert til landbruket, men utformet på en måte som gjorde at 
deltakerne måtte besvare spørsmålene sett fra andre gruppers ståsted eller sett seg inn i 
andres situasjoner. Hver seksjon ble avsluttet med at deltakerne skulle skrive viktige 
innsikter, eller erkjennelser, oppdagelser eller forståelser, som de hadde fått i løpet av 
spørsmålsbesvarelsen og diskusjonen. Disse ble hengt opp på veggen og senere samlet 
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inn. Alle workshopene ble avsluttet med en oppsummering og diskusjon for alle 
deltakerne. Denne åpne diskusjonen til slutt ga mulighet for deltakerne til å komme 
med spesielle synspunkter. Deltakerne på workshopene har i ettertid fått muligheten til 
å uttale seg om forslaget til hovedprosjekt. 

I mandatet inngår et punkt om status over kompetansehevingstilbud. Her har vi forsøkt 
å gi en enkel oversikt over hva som finnes av kompetansehevingstilbud, alt fra 
høgskoleutdanninger til enkeltstående kurs. Denne oversikten er ikke komplett, og nye 
kurstilbud dukker opp hele tiden. Når landbruksnæringa blir mer mangfoldig så blir 
det også flere kurstilbydere og kurstilbud som blir aktuelle for gårdbrukere.  

Den enkle oversikten over kompetansehevingstilbud finnes i kapittel sju. Gjennom-
gangen av litteraturstudien er presentert i kapittel tre. I kapittel fire er det gitt en 
oversikt over tilgrensende prosjekter og andre aktiviteter som det er relevant at et 
framtidig hovedprosjekt har kunnskap om. Resultater fra intervjuundersøkelsen er 
presentert i kapittel fem. Resultatene fra workshopene er nærmere gjennomgått i 
kapittel seks. 

Litteraturstudien, intervjuundersøkelsen, tilgrensende prosjekter, workshopene og 
oversikten over kompetansehevingstilbudene danner grunnlag for analyse og 
diskusjon i kapittel åtte om eksisterende kunnskap i næringa og behovet for økt 
kompetanse. I kapittel ni trekkes det opp mulige satsinger i et hovedprosjekt. 

1.4  Forankring 
Forprosjekt kompetanseløft trøndersk landbruk er forankret i Landbruksmelding for 
Trøndelag (2010) som ble vedtatt i de trønderske fylkestingene i 2010. Kompetanse-
løft trøndersk landbruk er en oppfølging av denne meldinga. I landbruksmeldinga er 
det formulert følgende mål for trøndersk landbruk (s. 5): 

• Attraktiv næring for kompetente mennesker 
• Attraktive bygdesamfunn 
• Økt verdiskaping av landbrukets samlede ressurser 
• Miljø- og klimavennlig næring 
• Trøndelag en viktig del av kystskogbruket 

Under er det gjengitt noe av det som omhandler kompetanse i Landbruksmeldinga for 
Trøndelag (2010). Landbruksmeldinga for Trøndelag har et delkapittel om 
kompetanse. Her sies det blant annet (s. 71): 

«Kompetanse i alle deler av drifta er avgjørende for å lykkes, både agronomisk 
kompetanse, og kompetanse i driftsledelse og bedriftsøkonomi. Når drifts-
enhetene generelt blir større og kravene til landbruket skjerpes, understrekes 
betydningen av kompetanse ytterligere. … Det er også et sterkt behov for 
kompetanseutvikling innen nye næringer på områder som økonomi, bedrifts-
ledelse, markedsføring, markedskommunikasjon og produktutvikling.»  
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I landbruksmeldinga trekkes det fram ulik tiltak, slik som Fram-Agro, Bygde-
kompasset og andre former for veivalgs prosjekter som er brukt og brukes i Trøndelag. 

Videre heter det at rett kompetanse også er viktig i veiledningsapparatet. Her 
understrekes behovet for uavhengige veiledere som kan ha en helhetlig tilnærming til 
gården. Det påpekes at landbruksforetakene er blitt mer spesialisert og profesjonell, 
noe som krever spisskompetanse innenfor veiledningsapparatet. Dette betyr at det vil 
være viktig med gode kurs- og studietilbud på alle nivå både for gårdbrukere og 
veiledere. Interessen for landbruksfaglig utdanning har vært synkende og det er en 
utfordring for næringa og landbruksfagene å framstå som mer attraktive og 
framtidsretta overfor utdanningssøkende ungdom. Den trønderske landbruksmeldinga 
påpeker også at det er et behov for etter- og videreutdanningskurs for godt voksne 
personer som skal bli gårdbruker, og at dette gjerne kan være pakker av tyngre, gjerne 
studiepoenggivende kurs for denne gruppen. (s. 72) 

Kurstilbydere opplever at betalingsviljen for kurs fortsatt er lav men økende, og at 
deltakernes innsats, engasjement og krav til kvalitet øker, ved økende pris. Et dilemma 
er imidlertid at de som har stort behov for kompetanse sjelden møter opp, mens de 
som er dyktige og engasjerte ofte er flinkere til å oppdatere seg faglig. 

Videreutvikling av de videregående skolenes rolle innen landbruksutdanning blir 
viktig framover. Etter at elevtallene tidligere var synkende har dette nå snudd, og 
skolene har utvidet studietilbudet slik at nye grupper elever finner dem attraktive.  

Forvaltningsreformen (Ot.prp. nr. 10, 2008/09) gir fylkeskommunene et økt ansvar for 
rekruttering, kompetanse og likestilling innen landbruk. Dette gir fylkeskommunene 
mulighet til å skape bedre sammenheng og styrke arbeidet med å utvikle et godt og 
helhetlig kompetansetilbud for landbruksnæringa. (s. 72) 

1.5  Nasjonale føringer 
Den nye Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken, St. meld. 9 (2011-
2012) «Velkommen til bords», har et eget kapittel om rekruttering, kunnskap og 
innovasjon. I tillegg omtales ulike sider ved kunnskap og kompetanse i meldinga. 
Under overskriften «Gode kompetansemiljø» heter det: «Et høyt kunnskapsnivå og 
innovasjonsevne er nødvendig for å nå målene i landbruks- og matpolitikken.» (s. 26) 
Videre heter det at «Tilgang på nok og kompetent arbeidskraft er en forutsetning for 
en konkurransekraftig landbruks- og matsektor.» (s. 26) Tiltakene som beskrives for å 
nå dette er ivaretakelse og utvikling av utdanningssystemet, satse på forskning og 
formidling på området og omsette ny kunnskap til innovasjon og utvikling i sektoren. 
Det sies også at en bredere næringsaktivitet i sektoren gir et bredere behov for 
kompetanse.  

Betydningen av kompetanse understrekes på følgende måte (s. 26): «I et høykostland 
som Norge er gode rammebetingelser for forskning og utvikling avgjørende for å 
utvikle innovative og konkurransedyktige verdikjeder. Dette krever at næring og 
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myndigheter satser på forskning og kompetanseutvikling, som et av de viktigste 
konkurransefortrinnene til norsk landbruks- og matsektor.» Videre heter det at 
kunnskapselementet utgjør en stor andel av landbruks- og mat sektorens vare- og 
tjenestetilbud og at en kontinuerlig tilførsel av kunnskap er nødvendig for å realisere 
potensielle muligheter i landbruks- og matnæringer. 

Når det gjelder utdanning på naturbruksskolene vises det til at søkningen er stabil, 
men at den er sviktende for agronom og gartnerutdanning. Regjeringen vil evaluere 
strukturen og innholdet i programområdet naturbruk og gartnernæring i videregående 
opplæring. Videre vil de kartlegge behovet for fagskoleutdanning og samfunnets 
behov for landbruks- og matutdanning ved fagskolene. Det åpnes også opp for å støtte 
tiltak for å stimulere søkning til høyere landbruksfaglig utdanning. 

Meldingen har et eget kapitel om bygdenæringer (s. 198-217) og refererer til en 
undersøkelse fra Bygdeforskning hvor bygdenæringene beskrives som en orientering 
inn mot landbruket. I meldinga heter det at regjeringen vil bidra til å videreutvikle 
lønnsomme bygdenæringer gjennom økt næringsutvikling basert på landbrukets 
ressurser og uten behov for støtte ut over det som gjelder generelt, og at det er 
nødvendig med økt prioritet på dette området. 

I kapitlet om kunnskapsformidling (s. 202) pekes det på at det finnes et omfattende 
kompetansetilbud i regi av mange aktører. LMD ser verdien av å støtte slike tilbydere 
og peker samtidig på at det er viktig å få til en god ansvarsfordeling.  

Videre heter det at kompetente næringsutøvere har større forutsetninger for å 
optimalisere driftsopplegget, og at det derfor vil være viktig å legge til rette for bedre 
drift gjennom å videreutvikle utdanningssystemet, etterutdanning og veiledning og 
gjennom å legge til rette for erfaringsutveksling næringsutøverne imellom.  

Landbruksmeldinga gir klare føringer på at kontinuerlig tilførsel av kompetanse er 
nødvendig for å realisere mulighetene som finnes og at kompetanse gir bedre 
forutsetninger for å optimalisere drifta og at dette kan gjøres gjennom: 

• Videreutvikle utdanningssystemet 
• Etterutdanning 
• Veiledning 
• Erfaringsutveksling næringsutøverne i mellom 
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2.  Kompetanse og relaterte begreper 
Innledningsvis er det viktig å gjøre en begrepsavklaring rundt kompetanse og relaterte 
begreper. De begrepene som inngår her er kompetanse, kunnskap, erfaring, utdanning 
og læring. Disse begrepene er hver for seg stor fagområder med ulike perspektiver, 
noe som betyr at denne gjennomgangen blir veldig overfladisk, men kan forhåpentlig 
vis gi noen bilder og innsikter i mulige sammenhenger. Det vil være viktig for de 
involverte å ha en omforent forståelse av sentrale begreper slik at man unngår 
misforståelser. 

Først som sist er det også viktig å påpeke at alle har kompetanse, men at det er 
varierende sammensetning av kompetansen. Det er også vanskelig å sette en person 
sin kompetanse opp mot en annen person sin kompetanse rent generelt, for dette vil 
være avhengig av hvilket formål kompetansen skal tjene.  

Det finnes ulike definisjoner og perspektiver på kompetanse. Et aktuelt utgangspunkt 
er Lai (1997:32) som definerer kompetanse som – «samlede kunnskaper, ferdigheter, 
evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i 
tråd med definerte krav og mål.» Denne definisjonen gir enkle og hensiktsmessige 
rammer for dette prosjektet. 

Lai (1997) skisserer interessante dimensjoner på kompetanse som; kompetanse-
komponenter, kompetanseformer og kompetansenivå. Kompetansekomponenter 
omfatter kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Innenfor kompetanseformer 
skilles det mellom formell kompetanse og realkompetanse, mens oppgave og 
funksjonsrelaterte kompetanseformer gir en annen inndeling og en tredje inndeling er 
mellom generell og organisasjonsspesifikk kompetanse. I dette prosjektet er det mest 
hensiktsmessig å dvele med kompetanseformene.  

Kunnskap kan betraktes som data eller informasjonsdatabasen til en person (Lai 1997). 
Videre omtaler Lai (1997) fenomenet taus kunnskap som kunnskap som kan uttrykkes 
og videreformidles. At kunnskapen er taus skyldes at lærings skjer ofte ubevisst og 
gjennom automatiserte mekanismer, noe som fører til at en person ikke er bevisst hva 
man har lært og hva man kan. Det er først gjennom anvendelse at den tause 
kunnskapen kommer til uttrykk. Graden av taus kunnskap øker med innlæringsnivå og 
ekspertisenivå. Kunnskap er ofte ikke tilstrekkelig for å utføre aktuelle oppgaver og 
det kreves blant annet praktiske ferdigheter i tillegg. 

Ferdigheter er den kompetansekomponenten som er nærmest knyttet til konkret 
praktisk handling. Ferdigheter kan utvikles gjennom erfaring og trening over tid 
(praksis) og gjennom observasjon og imitering av andre. Disse læringsformene bidrar 
primært til utvikling av taus kunnskap. (Lai 1997) 

Evner relaters til et individ sitt potensial i form av egenskaper, kvaliteter, talent og 
andre trekk som påvirker oppgaveutførelse og tilegnelse og anvendelse av nye 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Evnekomponenten påvirker de andre 
kompetansekomponentene og det vil være snakk om å utnytte evnene fordi evner ikke 
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kan utvikles eller modifiseres (Lai 1997). Videre påpekes det at det kan være 
vanskelig å skille mellom ferdigheter og evner. 

Lai (1997) refererer til at det er ulike oppfatninger om holdninger kan forstås som en 
kompetansekomponent, men peker på at holdninger blant annet har stor betydning for 
kompetanse i vid forstand fordi holdninger påvirker både tilegnelse og utnyttelse av 
kompetanse. Spesielt trekkes fram selvrefererende holdninger som subjektiv 
mestringstro, selvfølelse, motivasjon og vilje. I fortsettelsen trekker Lai (1997) fram at 
holdninger påvirker mulighetene for tilegnelse av kompetanse gjennom ulike former 
for læring.  

Ofte skissers det en enklere sammenheng slik som at kompetanse er summen av 
kunnskap og ferdigheter (erfaringer). Kunnskaper erverves gjennom utdanning, og 
ferdigheter erverves gjennom erfaringer og praksis. Det betyr at en persons 
kompetanse kan være sammensatt på ulike måter, noe som figuren under viser: 

 

Kompetanse = kunnskap + ferdigheter 

Kompetanse = kunnskap + ferdigheter 

Kompetanse = kunnskap + ferdigheter 

Figur 2.1:  Mulige sammenhenger mellom kompetanse, kunnskap og ferdigheter 

Enkelte ganger kan man få inntrykk av at kunnskap og erfaringer settes opp mot 
hverandre, eller at kunnskapsbasert kompetanse er å foretrekke framfor erfaringsbasert 
kompetanse eller motsatt. Grønhaug (2002) stiller spørsmål om at det ikke er slik at 
det er «praksis» som teller og at teori (kunnskap) er noe abstrakt, livsfjernt og 
upraktisk, og svarer at denne oppfatningen er feilaktig og knytter seg til mangelfulle 
kunnskaper om hva teori er. Kunnskap forklares av Grønhaug (2002) som innsikt som 
man tror på og som det er (stor grad av) enighet om. Samfunnet vårt har blitt mer 
kunnskapsbasert og flere peker på kunnskap som nødvendig for å følge med i 
utvikling og for at næringslivet skal være konkurransedyktig (Eks. Teece, 1998, Reve 
og Sasson 2012). I Norge øker utdanningsnivået i befolkningen og dette er også et 
signal på viktigheten av kunnskap. Dette bildet kan lett bli ensidig og det er en risiko 
for at ferdigheter ervervet på bakgrunn av erfaringer ikke verdsettes i like stor grad 
som kunnskap. Lai (1997) er tydelig på at kunnskap ofte ikke er tilstrekkelig og at det 
er behov for ferdigheter i tillegg. 

Wikström et al (1992) skiller mellom objektiv og subjektiv kunnskap. Hvor den 
objektive kunnskapen er informasjon og forklaringer (teori), mens den subjektive 
kunnskapen omhandler viten og forståelse. Holder man fast ved at kompetanse er 
individuelt, så inngår den subjektive kunnskapen i kompetansen, mens den objektive 
kunnskapen kan tilegnes og bli en del av kompetansen. Den objektive kunnskapen er 



 

 

9 

tilgjengelig i ulike former som hver enkelt kan gjøre noe med for å tilegne seg. Den 
subjektive kunnskapen blir til i et samspill mellom erfaringer og tilegnelse av objektiv 
kunnskap. Dette er en forenklet sammenheng som danner grunnlag for figuren under. 
De fire ulike kompetansekomponentene fra Lai (1997) er innarbeidet i modellen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2:  Forenklede sammenhenger 

En person sin kompetanse vil hele tiden være under utvikling, og vanligvis er 
tilegnelse av objektiv kunnskap og egne erfaringer de viktigste kildene til utvikling av 
kompetansen. Pilene i figur 2.3 illustrerer læringen som skjer ved at kunnskap og 
erfaringer trenger gjennom filteret av evner og holdninger og bidrar til å utvikle 
personens kompetanse. Evner og holdninger fungerer som filter og mens evnefilteret 
ikke er påvirkbart er det mulig å påvirke holdningene til kompetanseutviklingen. 

Ofte brukes rådgiving og veiledning ukritisk om hverandre. I figuren over har vi satt 
rådgiving som et direkte bidrag til kompetansen. Når begrepet rådgiving benyttes 
henspiller det på at noen eksterne (tar beslutningen og) gir rådene, og avhengig av 
personenes kompetanse blir rådene omsatt til handling. Veiledning derimot er hjelp til 
å ta i bruk den objektive kunnskapen som finnes for å styrke kompetansen for å ta 
beslutninger. 

Utdannelse er en viktig kilde til å skaffe seg objektiv kunnskap som blir en del av 
kompetansen når kunnskapen blir subjektiv. Veiledning er en annen form for 

Kunnskap 
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Utdanning 
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Rådgiving 

Evner og holdninger  
(filter) 

Formidling 



10 

kunnskapsoverføring. Forskning er kilde til objektiv kunnskap som formidles av 
utdanningsinstitusjoner, veiledere og som rådgiverne baserer sine råd på. Objektiv 
kunnskap kan erverves gjennom mange ulike kanaler. Erfaring fra mange personer er 
datakilder til noe av forskningen. Erfaringsoverføring fra andre personer, eks 
kollegaer, er en kilde til læring. Denne erfaringslæringen omtales av noen som 
kollegalæring (Sivertsen og Nossum 2011) og praksisfellesskap (Hansen og Greve 
2010). 

Elstad og Døving (2002) skriver at læring vil være svært kostbart og kanskje også 
risikabelt dersom en skulle basere all læring på egen erfaring. Ofte vil en medarbeider 
opparbeide erfaring som også kan være relevant og lærerik for en annen medarbeider. 
En annen viktig læringsmekanisme er derfor læring gjennom erfaringsutveksling 
mellom kollegaer.  
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3. Kartlegging og analyse av eksisterende 
kunnskap 

Det er de senere årene gjort en rekke undersøkelser som bidrar med kunnskap om 
kompetanse og rekruttering i landbruksnæringa. Denne gjennomgangen danner 
grunnlag for videre datainnsamling og analyse av behovet for økt kompetanse i 
landbruket. Undersøkelsene er gjengitt med referanse til kilden, kort om utvalg og 
metode og en gjengivelse av det som anses som relevante resultater. I flere av 
undersøkelsene er Produsetregisteret kilde for utvalget. Når Produsentregisteret brukes 
så faller rene skogeiendommene ut. Det er også noen undersøkelser som har fokus på 
skog og hvor utvalget er basert på skogavgiftsregnskapet. I kapitteloppsummeringen 
er relevante funn listet opp punktvis. I dette kapitlet er funnene gjengitt og de er tatt 
med videre til diskusjonen i kapittel åtte.  

3.1 Trender i norsk landbruk 2008, Nord- og 
Sør-Trøndelag 

 

Av de som har svart er 92 prosent menn. Av brukerne er det 21 prosent som har 
høgere utdanning, og det er 53 prosent som har yrkesfaglig videregående skole. For 
ektefellene (som i stor grad er kvinner ettersom 92 prosent av respondentene er menn) 
har 31 prosent høgere utdanning og 28 prosent yrkesfaglig videregående utdanning. 
Det er 52 prosent som har landbruksfaglig utdanning. 73 prosent har vokst opp på 
gårdsbruket de driver. 56 prosent var den første odelsberettigede. Hos 16 prosent 
hadde verken respondent eller ektefelle odel. Det er 12 prosent som ikke har vokst opp 
på gård. Gårdbruker er yrkesidentiteten til 66 prosent av gårdbrukerne. Det er 62 
prosent som mener at gårdsdrift er mer en livsstil enn et yrke. 

Det er 64 prosent av brukene som har gårdsskog. 29 prosent har skogsareal under 100 
da og 20 prosent har skogsareal over 1000 da. (rene skogeiendommer inngår ikke i 
denne undersøkelsen) 

84 prosent mener de får dekt behovet for faglig oppdatering. 

Det er 56 prosent som tror at egne barn kommer til å ta over gårdsbruket, og det er 11 
prosent som sier at ingen i slekta kommer til å ta over. Det er 80 prosent som er helt 
eller delvis enig i at mange vil kvie seg for å ta over gårdsbruk i årene framover på 
grunn av landbrukspolitikken som føres. Det er 71 prosent som mener at det er for 
mange offentlige reguleringer i landbruket. 54 prosent mener at de får god hjelp fra 
landbruksforvaltninga. 

Vik, J. og Blekesaune, A. (2008): Trender i norsk landbruk 2008, Nord- og Sør-
Trøndelag. Notat 4/08. Bygdeforskning, Trondheim 

En del av en nasjonal spørreskjemaundersøkelse hvor utvalget er trukket fra 
Produsentregisteret. I Trøndelag ble det sendt ut 1044 skjema og 638 svarte. 
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3.2 Trender i norsk landbruk 2010. 
Frekvensrapport 

 

Denne undersøkelsen er nasjonal og gjort to år etter den som er presentert i punkt 3.1. 
(Vik og Blekesaune 2008) 

I denne undersøkelsen er andelen menn 86 prosent, noe som samsvarer med SSB sine 
tall. 24 prosent har høgere utdanning, og 50 prosent har yrkesfaglig videregående 
skole. 43 prosent har landbruksfaglig utdanning.  

Det er 71 prosent som har vokst opp på gårdsbruket og 15 prosent som ikke har vokst 
opp på gård. Det er 55 prosent som har yrkesidentitet som bonde. 54 prosent var først i 
odelsrekka, mens hos 18 prosent hadde verken bruker eller ektefelle odel.  

Det er 63 prosent som har gårdsskog. Det er 31 prosent som har under 100 da og 39 
prosent som har over 1000 da. 

81 prosent oppgir at de får dekt behovet for faglig oppdatering. 

Det er 59 prosent av brukerne som vil anbefale barna å ta over bruket, og 56 prosent 
tror at noen av barna vil overta. Det er 11 prosent som oppgir at de tror at ingen i 
slekta vil overta gårdsbruket.  

3.3 Nye bønder 

 

Dette er en undersøkelse blant de som nylig har overtatt gårdsbruk og som var under 
40 år da de overtok. 

Undersøkelsen viser at 64 prosent overtar gårdsbruket på grunn av interessen for 
gårdsarbeid, ca. 25 prosent overtar for å bo på gården og 11 prosent overtar for å 
unngå at gården går ut av slekta. Kun 20 prosent av de nye bøndene er spesialisert på 
en produksjon og 1/3 oppgir at de driver en eller annen form for tilleggsnæring med 
utgangspunkt i gårdsbruket. I 80 prosent av tilfellene er det eieren selv som er 
ansvarlig for driften. 12, 5 prosent har kjøpt gården i det åpne markedet. 

Logstein, B. (red.) (2010): Trender i norsk landbruk 2010. Frekvensrapport. 
Rapport 4/10. Bygdeforskning, Trondheim 

Undersøkelsen er en spørreskjemaundersøkelse til et nasjonalt utvalg på 3163 
gårdbrukere trukket fra Produsentregisteret. Det er 1548 svar. 

Eldby, H. og Nyhammer, E. (2010): Nye bønder. Rapport 5-2010. Landbrukets 
Utredningskontor, Oslo 

Undersøkelse blant bønder som var under 40 år og overtok i perioden 2004-2008. 
Antall svar 1124. 
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18 prosent er kvinner og de deler i større grad enn menn hovedansvaret med 
ektefellen. Kvinnene jobber også mindre utenfor bruket enn mennene.  

Gårdbrukere som har overtatt med utgangspunkt i å holde gården i slekten eller for å 
bo på gården er mer misfornøyde med den økonomiske utviklinga og arbeids-
belastningen enn gårdbrukere som overtok på grunn av interessen. 

Det er 70 prosent som oppgir at de har økt produksjonen i forbindelse med 
overtakelsen, dette gjelder spesielt melkeproduksjonen. Det er 10 prosent som oppgir 
at de ønsker å redusere eller avvikle produksjonen. 10 prosent vurderer også å starte 
opp tilleggsnæring. 

I underkant av halvparten av gårdbrukerne har gjennomført investeringer på minimum 
kr 0,5 mill og flere har planer. Ca. 25 prosent oppgir at de ikke har investeringsplaner. 
Dette skyldes både at det ikke er behov og at de er usikre på om de vil satse videre og 
kanskje heller avvikle. BU-midler er ikke vesentlig for om unge overtar gårdsbruket. 
Det avgjørende for valget av yrke er inntektsmulighetene i landbruket.  

Kompetansestatusen til gårdbrukerne er som følger: 

Tabell 3.1:  Oversikt over kompetansestatusen hos nye bønder 

 Kvinner Menn Totalt 

Grunnskole 3 % 3 % 3 % 

Videregående, yrkesfag 28 % 46 % 43 % 

Videregående allmennfag 18 % 14 % 18 % 

Høgere utdanning 51 % 37 % 40 % 

Det er interessant å legge merke til at hele 40 prosent av gårdbrukerne har høgere 
utdanning. På tvers av kategoriene i tabell 3.1 er det ca. 50 prosent har landbruksfaglig 
utdanning på videregående nivå eller høgere nivå. 

70 prosent oppgir at de har tatt etterutdanning som er relevant for gårdsdriften og 
svært mange her benyttet seg av rådgivningstilbudet som finnes. Behovet for 
etterutdanning er størst innenfor økonomi, regnskap, driftsplanlegging og driftsledelse. 

Det er store forskjeller i måten gårdbrukere som har landbruksfaglig utdanning og de 
som ikke har, oppfatter verdien av teoretisk kunnskap. Nær halvparten av de som har 
landbruksfaglig utdanning oppgir f. eks at det bør innføres et krav om agronom-
utdanning eller tilsvarende for å få lov til å drive husdyrproduksjoner. Det samme 
gjelder bare ti prosent av de som ikke har landbruksfaglig utdanning. Det er også slik 
at de som har utdanning i større grad mener de har nytte av kurs og rådgiving. 
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Eldby (2010) refererer til nye bønder undersøkelsen gjennomført i 1999 (Tviberg og 
Haanes 1999). Denne undersøkelsen viste at nyrekrutterte bønder viste de samme 
utviklingstrekkene som for landbruket som helhet, men at utslagene for de nye 
bøndene var sterkere. En av konklusjonene på dette var at i praksis innebærer dette en 
utvikling mot færre og større bruk og at det blir vanligere for begge ektefellene å 
kombinere gårdsdrift med annet arbeid.  

3.4 Kompetanse blant nye bønder i Sør-
Trøndelag 

 

Denne undersøkelsen er basert på Nye bønder undersøkelsen (Eldby 2010) foran, men 
begrenset til Sør-Trøndelag. 

I undersøkelsen finner man at det er en større andel kvinner som driver sauehold, mens 
det er flere menn som driver med melkeproduksjon. 59 prosent av gårdbrukerne har 
jobb utenom gårdsbruket. Dette gjelder for alle som har korn som hovedproduksjon. 
Det er 65 prosent av melkeprodusentene som ikke har arbeid utenfor gårdsbruket. 

Det er hele 90 prosent av brukerne som har overtatt på odel. Det er 37 prosent av 
gårdbrukerne som har høgere utdanning, mens 60 prosent har videregående utdanning. 
Resultatene viser at det er størst andel gårdbrukere med høgere utdanning i 
fjellbygdene. 69 prosent av kvinnene (få respondenter) har høgere utdanning, mens 
tilsvarende andel blant menn er 32 prosent. Det er 44 prosent som har formell 
landbruksutdanning. 

Undersøkelsen finner at det er størst behov for kompetanse innenfor «økonomi og 
regnskap», «driftsplanlegging og driftsledelse», «energiproduksjon» og «lover, 
forskrifter og regelverk». Undersøkelsen finner også at de respondentene uten 
landbruksfaglig utdanning generelt har et større behov for mer kunnskap enn de med. 
Det er 68 prosent av gårdbrukerne som har deltatt på relevant etterutdanningskurs. Av 
denne gruppen er det 59 prosent som har deltatt på korte landbruksfaglige kurs, mens 
8 prosent har deltatt på lengre kurs med flere samlinger. 

I undersøkelsen finner man at respondenter med landbruksfaglig utdanning svarer i 
mye større grad at landbruksfaglig utdanning gjør en til en bedre bonde. I denne 
gruppen er det også en større andel som mener at det må innføres utdanningskrav.  

Austrem Bunger, A. (2011): Kompetanse blant nye bønder i Sør-Trøndelag. 
Rapport 1-2011. Landbrukets Utredningskontor, Oslo 

Spørreundersøkelse til gårdbrukere med e-postadresse i Produsentregisteret som 
har overtatt landbrukseiendom i perioden 2004-2009 og som var 40 år eller yngre 
ved overtakelse. 112 personer fra Sør-Trøndelag har svart. (ikke signifikante 
forskjeller) 
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3.5 Gårdbrukere i Rogaland og omegn – 
Kartlegging av deres kompetansebehov 

 

Hensikten med denne undersøkelsen var å undersøke hvilken kompetanse 
gårdbrukerne i Rogaland etterspør. Gårdbrukerne i undersøkelsen har en gjennom-
snittsalder på 46 år og 13 prosent er kvinner. 52 prosent har arbeid utenom gården. 

Det er 66 prosent som har videregående skole som høgeste utdanning og 23 prosent 
som har høgere utdanning. Nesten 65 prosent har formell landbruksfaglig utdanning. 

I undersøkelsen fant man at 54 prosent mente at formell landbruksutdanning er viktig 
for vellykket gårdsdrift, mens 47 prosent mente at det å vokse opp på gård ga 
tilstrekkelig kompetanse. Et beskrivende uttrykk fra fokusgruppeintervjuet er: «Teft 
for gårdsdrift er kanskje den viktigste suksessfaktoren.» 

Det er 55 prosent som har deltatt på etterutdanning som er relevant for gårdsdriften de 
siste tre årene. Fagområder for utvikling/oppdatering av kompetanse er; «økonomi og 
regnskap», driftsplanlegging/ driftsledelse/ logistikk», «data/ internett», «plantekultur» 
og «husdyrfag». I undersøkelsen finner man store forskjeller mellom gårdbrukere med 
ulike produksjonstyper, og man forklarer liten interesse for «markedskunnskap/ 
markedsføring» med at det er mange melkebønder som leverer til samvirke og har 
følgelig lite behov for denne typen kunnskap. Kompetansebehovet innenfor de 
tradisjonelle drifts- og produksjonsområdene er størst blant yngre gårdbrukere, mens 
eldre gårdbrukere har behov for kompetanse innenfor IKT. Undersøkelsen viser også 
at behovet for kompetanse innen «husdyrfag», «driftsplanlegging/ driftsledelse/ 
logistikk» og «data/ internett» reduseres med økende omfang av arbeid utenom 
gårdsdriften. 

Undersøkelsen finner også at gårdbrukere som har lengre formell utdannelse/ formell 
kompetanse i størst utstrekning er de som søker mer kompetanse. I resultatene skilles 
det mellom utdanningsorienterte gårdbrukere og erfaringsorienterte gårdbrukere, og 
finner at ca. 80 prosent av de utdanningsorienterte har kjøpt rådgivingstjenester, mens 
i underkant av 60 prosent av de erfaringsorienterte har kjøpt rådgivingstjenester de 
siste tre årene. 

Undersøkelsen har også sett på hva som motiverer for å ta etterutdanning. Det 
viktigste signalet her er at innholdet i undervisningen kan relateres til den daglige 
driften. Videre kommer det fram at valgfrihet er sentralt for å rekruttere og beholde 
gårdbrukere på kompetansehevende arenaer. I fokusgruppeintervjuene kom det fram 
behov for endringer/ oppdatering av ulike komponenter innenfor agronomutdanningen 

Bjelland, A. og Gressgård, L.J. (2009): Gårdbrukere i Rogaland og omegn – 
Kartlegging av deres kompetansebehov. IRIS, Stavanger 

2 fokusgruppeintervju og spørreskjema til 730 medlemmer i to forsøksringer. 351 
svar. 
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og endring av tittelen på utdanningen. Det ble også signalisert at større valgfrihet i 
utdanning og etterutdanning innebar en fare for bortfall av relevant basiskunnskap. 

Barrierene for å delta på kurs var i hovedsak knyttet til tid og overskudd til å delta.  

Framtidig kompetansebehov knytter seg til «driftsplanlegging/ driftsledelse/ 
logistikk», «data/ internett» og «økonomi og regnskap».  

3.6 Hvor går IN-bonden 

 

Prosjektet hadde et mål om å fange opp 95 prosent av brukerne i Indre Namdal, men 
klarte 74 prosent. Dette frafallet på 26 prosent er ikke nærmere diskutert i rapporten. 
Gjennom prosjektet tilbys de som er intervjuet videre deltakelse og oppfølging. Det er 
53 av de intervjuede som har takket nei til videre deltakelse og størst frafall er det i 
gruppen som er usikre på hvordan produksjonen på bruket vil endre seg. Det betyr at 
prosjektet sitter igjen med 267 bønder av 443, altså 60 prosent. Det betyr at 40 prosent 
av alle gårdbrukere har takket nei til deltakelse i intervjuer eller rådgiving og 
oppfølging.  

Nær 60 prosent av gårdbrukerne leier jord og 1/3 har behov for mer jord enn de har i 
dag.  

På 170 gårder er det en eier og to eiere på 150 gårder. De resterende har andre 
eierformer. Blant de gårdene som har bare en eier er det 86 prosent menn. Omkring 33 
prosent av eierne er i alderen 40 til 50 år, omkring 25 prosent i alderen 20 til 40 år og 
omkring 40 prosent i alderen 50 år og eldre.  

45 prosent oppgir at de vil øke produksjonen de nærmeste årene. Omkring 20 prosent 
vil endre produksjonen og 6 prosent vil redusere produksjonen. Over halvparten har 
investert de siste 5 årene, mens ca. 20 prosent ikke har investert vesentlig de siste 20 
årene. 35 prosent er usikre på hva de vil gjøre framover eller ønsker ikke endringer. 
De viktigste årsakene til dette er at de er fornøyd med dagens situasjon, har nådd 
maksimal kapasitet på driftsbygning, ønsker ikke mer arbeid eller er usikre på 
framtida. 10 prosent mener at gårdsdrifta vil være nedlagt om ti år. 5 prosent tror at 
gården vil være solgt ut av familien (dette tilsvarer 15 prosent av de gårdene som 
forventes solgt). Rapporten sier at det fortsatt er viktig for gårdbrukerne at gården 
selges til noen i slekta. 63 prosent vil anbefale ungdommene å satse på næringa. 
Tallene i rapporten viser her et dilemma med at 12 prosent ikke vil anbefale 

Tyldum Stordahl, H. (2011): Hvor går IN-bonden? Et vegvalgsprosjekt for 
landbruket i Indre Namdal. Næring preget av både optimisme og usikkerhet. 
Rapport 3-2011. Aktiv Samfunnsutvikling, Flatanger 

Strukturerte/ kvantitative intervju med 326 av 443 bønder (søkt om 
produksjonstilskudd) i Indre Namdal (Høylandet, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Grong 
og Namsskogan). 
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ungdommene å bli bønder, mens bare 8 prosent synes det er greit at gården selges til 
noe de ikke kjenner.  

I undersøkelsen kommer det fram at bøndene som ønsker oppfølging, ønsker det på 
følgende områder; økonomi/ økonomisk rådgiving, eiendomsoverdragelse, muligheter 
for lønnsom produksjon, hensiktsmessige løsninger i driftsbygning, verdien av 
kortreist mat, tilskudds muligheter, arbeidsrutiner i hverdagen, skog, inn på tunet og 
mer.  

3.7 Undersøkelse om eier av skog i Trøndelag 

 

Undersøkelsen viser at trønderske skogeiere i gjennomsnitt eier to skogeiendommer. 
Av eierne er 13 prosent kvinner og gjennomsnittsalderen er 52 år. Gjennomsnittlig 
eiertid er 20 år blant de som har svart. Det er 10 prosent av eierne som har under 100 
da skog, mens det er 17 prosent av eierne som har over 1000 da.  

Det er 86 prosent som har kjøpt skogeiendommen innen familien, mens 6 prosent har 
kjøpt skogeiendommen i det frie markedet. Bare 2 prosent oppgir yrkesbeskrivelse 
som skogeiere, mens 43 prosent oppgir yrkesbeskrivelse som gårdbruker. Det er 88 
prosent som oppgir at skogen er en del av et gårdsbruk, men 1/3 av disse mottok ikke 
produksjonstilskudd. (eierne driver ikke aktivt landbruk) 

Det er 24 prosent som har høgere utdanning. Skogeiere som bor i by og som bor i en 
annen kommune enn hvor skogeiendommen ligger har i større grad høgere utdanning, 
mens andelen med yrkesfaglig/landbruksfaglig videregående skole er større når 
skogeieren bor i bygda og i samme kommune som skogeiendommen.  

3.8 Den nye skogeieren. Hvordan øke hogsten i 
Trøndelag 

 

Blekesaune, A. (2005): Tabellrapport fra en undersøkelse om eier av skog i 
Trøndelag. Rapport 04/05. Norsk Senter for Bygdeforskning., Trondheim 

Viser svarfordelinger av undersøkelse blant skogeiere i Trøndelag. Total 
populasjon på 9321, utvalg på 4996 og 2403 svar. Rapporten viser datagrunnlaget 
for Follo et. al. (2006), jfr. pkt. 3.8. 

Follo, G., Forbord, M., Almås, R., Blekesaune, A. og Rye, J.F. (2006): Den nye 
skogeieren. Hvordan øke hogsten i Trøndelag. Rapport 1/06. Norsk Senter for 
Bygdeforskning, Trondheim 

Fire fokusgruppeintervju og spørreskjema til 4996 skogeiere i Trøndelag fra 
skogavgiftsregnskapet, hvor 2403 har besvart skjemaet. 
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Det er 10 prosent av skogeierne som har skogeiendommer under 100 da, og 26 prosent 
over 1000 da. Over halvparten av eiendommene er under 500 da skog. Det er 88 
prosent av skogeiendommene som er gårdsskoger, noe som betyr at skogen inngår i en 
eiendom hvor det også er jordbruksareal. Av alle skogeiere med og uten jord er det 40 
prosent som ikke også er jorddyrkere. Det er kun 2 prosent som mener at skogeier 
passer best som yrkesbetegnelse.  

I undersøkelsen fant man at den årlige gjennomsnittlige hogsten var 130 m2. I løpet av 
de fem siste årene var det gjennomført hogst for salg på 57 prosent av eiendommene. 

Et interessant sitat fra undersøkelsen er følgende (s. 33):  

«Men det å sitte og eie en eiendom og sitte og eie skog og ha så lite kunnskap 
som meg, det gjør sånn at jeg bare flytter det bak og håper at jeg glemmer det. 
Hvis jeg skal sette ord på det, så er det frustrerende. Jeg synes det er vanskelig.» 

3.9 Skogeierkommunikasjon 2011 – Mjøsen 
Skog BA. 

 

Denne undersøkelsen er tatt med for å ha flere undersøkelser med fokus på skogeiere. 
Den tilhører et annet geografisk område enn hva som er grunnlaget for kompetanseløft 
trøndersk landbruk, men selve skogeierrollen trenger ikke å være så ulik. 

Av de som har svart er 84 prosent menn og gjennomsnittsalderen er 51 år. Det er 59 
prosent som har høgere utdanning, og 27 prosent som har skogfaglig utdanning på 
minimum et år.  

En av fire har deltatt på fagarrangement i regi av Mjøsen Skog i løpet av 2010. Når det 
gjelder formen på fagtilbud om ungskogpleie, er det gruppebesøk i demonstrasjons-
skog som får størst oppslutning (kategorien «fint») sammen med skogvandring på en 
ettermiddag. Lavest respons i kategorien «fint» får Aktivt skogbrukskurs og skogdag 
på en hverdag. Undersøkelsen finner også at tidspress og det at skogen utgjør lite av 
den inntektsgivende virksomheten er de viktigste årsakene til at det er vanskelig å 
delta på fagarrangement.  

Resultatene fra undersøkelsene har dannet grunnlaget for en sluttkommentar hvor det 
pekes på at det er slående hvor homogent materialet er. Videre pekes det på at roller 
og grupper av skogeiere er i endring vekk fra tradisjonelle mønstre fra 80- og 90-tallet. 
Denne endringen forklares av den teknologisk drevne og tilhørende organisatoriske 

Arnesen, T. (2011): Skogeierkommunikasjon 2011 – Mjøsen Skog BA. ØF-
rapport nr. 14/2011. Østlandsforskning, Lillehammer. 

Spørreskjemaundersøkelse til samtlige andelshavere i Mjøsen Skog BA. Totalt 1738 
ble invitert til å delta og 797 har svart på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 
44,5.  
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utvikling fra 90-tallet og fram til i dag, forklart som den institusjonelle utviklingen i 
skogbruket. En del av dette bildet er prisnedgangen på tømmer (relativ pris), 
hogstmaskiner og utviklingen av næringsinntekt. Videre heter det (s. 40)  

«Skogen har med andre ord relativt liten betydning for familieøkonomien til 
personlige skogeiere, den gir ikke grunnlag for arbeidsinntekt i noe vesentlig 
grad og derfor vil det også være liten motivasjon for å investere i kompetanse osv 
for inntekts ervervelse.»  

Skogeierne blir dermed distansert fra sin rolle som skogbruker og blir en reaktiv aktør 
som blir helt avhengig av mesonivåets1 disposisjoner på sine vegne. Når skogeier-
rollen blir distansert vil den i liten grad være preget av egen skogkompetanse og 
relativt lite påvirket av egen skogfaglig innsikt eller for så vidt utdanningsnivå. 

3.10 Skogeierkommunikasjon i en ny tid 

 

Med grunnlag i undersøkelsene finner man at personlig dialog ser ut til å ha en positiv 
effekt på skogeiernes aktivitetsnivå. Kvinnelige skogeiere ser ut til å være mer opptatt 
av å motta faglige råd fra skogbruksleder enn mannlige skogeiere og at dette kan ses i 
sammenheng med at kvinnene har høy utdannelse, men ikke innenfor skogbruk. 
Tidspress, tidspunkt og det at skogen utgjør så liten andel av respondentenes 
inntektsgivende arbeid er de viktigste årsakene til at det er vanskelig for andelseierne å 
delta på fagtilbud. Rapporten konkluderer med at kvinnelige skogeieres behov kan 
anses som en indikator på behovet til nye skogeiere, uavhengig av kjønn. 

3.11 Eierundersøkelse Tine 2008 

 

                                                      

1 Mesonivået kan forklares som nærings- og forvaltningsaktører hovedsakelig på det regionale 
nivået, men også nasjonal politikk. 

Sanness, B. (2011): Skogeierkommunikasjon i en ny tid. Sluttrapport. 
Prosjektrapport utgitt av Mjøsen Skog BA, Lillehammer 

Dette er en sluttrapport med hovedresultater fra fire undersøkelser knyttet til 
prosjektene «Skogeierkommunikasjon i en ny tid» og «Holdningsundersøkelse 
blant skogeiere i Mjøsen Skog». Resultatene fra prosjektene er publisert i fem 
delrapporter, blant annet Arnesen (2011) som er presentert i punkt 3.10.  

Andgard, A., Klepp, Å. og Tufte, T. (2008): Eierundersøkelse i TINE 2008. 
Rapport 3-2008. Landbrukets Utredningskontor, Oslo 

Telefonintervju med 1500 personer fra databasen til Produsentavregning TINE 
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Fra denne undersøkelsen har vi valgt å fokusere på TINE sin rolle som rådgiver. Funn 
fra undersøkelsen viser at 73 prosent av eierne har benyttet seg at TINE sitt 
rådgivingsapparat. Det er ca. 1/3 som mener at bønder bør betale full kostpris og 1/3 
mener at melkeprodusentene bør betale 75 prosent av kostpris for rådgivings-
tjenestene. I 2008 var timeprisen kr 450, noe som utgjør 70 prosent av de totale 
kostnadene. (Full kostpris er da kr 642) 

3.12 Den nye melkebonden 

 

Undersøkelsen finner at 16 prosent av de nye melkeprodusentene har avviklet driften 
eller at den ble avviklet like før overtakelse. Av de gjenværende er det 9 prosent som 
har planer om å redusere/avvikle. 61 prosent har planer om å utvide produksjonen de 
neste 5 årene. 

Det er omkring 20 prosent som ikke har investert og heller ikke har planer om å 
investere de neste 5 årene. 

Det er omkring 40 prosent som ikke har landbruksfaglig utdanning. Behovet for 
etterutdanning er størst innenfor økonomi/regnskap, driftsplanlegging og – ledelse, 
husdyr-/jordfag og plantefag. Lokale kortvarige kurs er mest aktuelt. 

Tines rådgivningstilbud er viktig for mange av gårdbrukerne. De fleste mener at det 
dekker behovet, noen etterlyser en mer spesialisert og målrettet rådgivningstjeneste. 

De mye melkebøndene opplever at gårdsdriften ble tøffere enn de forventet, og dette 
skyldes økonomi i gårdsdriften og mulighetene for ferie og fritid. 

3.13 Melkeproduksjon i Nord-Trøndelag 

 

Denne undersøkelsen finner at overdragelse til neste generasjon er avklart for ca. 25 
prosent av gårdbrukerne, mens halvparten sier at det er uavklart. Litt under halvparten 

Eldby, H. (2010): Den nye melkebonden. Rapport 3-2010. Landbrukets 
Utredningskontor, Oslo 

Spørreskjema til melkeprodusenter som har overtatt gårdsbruket de siste 5 årene og 
som var 40 år eller yngre ved overtakelse. Totalt har 472 melkeprodusenter besvart 
undersøkelsen 

Haugset, A.S., Nossum, G. og Khvalynskaya, V. (2011): Melkeproduksjon i 
Nord-Trøndelag. Tilstanden og utsiktene framover blant nord-trønderske 
melkeprodusenter. Notat 2011:15. Trøndelag Forskning og Utvikling AS, 
Steinkjer 

Undersøkelse blant alle melkeprodusenter i Nord-Trøndelag, hvor 878 har svart, 
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av gårdbrukerne ville valgt å bli melkebonde hvis de skulle gjøre yrkesvalget på 
nytt. 35 prosent svarer at de har planer om å øke melkeproduksjonen i løpet av de 
neste 5 årene. Litt under halvparten svarer at de tror de vil være svært eller litt 
motivert for å være melkeprodusent om 5 år, mens de resterende er umotivert. 
Manglende motivasjon skyldes økonomiske rammevilkår, muligheter for ferie og fritid 
og rekrutteringssituasjonen på bruket.  

3.14 Tilnærminger og strategier i norsk 
melkeproduksjon – en typologi 

 

I denne undersøkelsen antydes det at det er sammenheng mellom nedleggings/ 
stagnasjonstendenser og dårlige lokale landbruksmiljø, samt mellom nedleggings-
tendenser og tjenester fra lokal landbruksforvaltning. 

Det er utviklet fem typologier av bønder som et resultat av denne undersøkelsen. Disse 
er: 

• Stordriftsbonden 
• Nedtrappingsbonden 
• Oppstartsbonden 
• Nyskapingsbonden 
• Stagnasjonsbonden 

Stordriftsbonden kjennetegnes med volum (relatert til jordbruksareal, kvote og 
husstandsinntekt). I denne gruppen er det relativt sett yngre bønder og de har i stor 
grad landbruksutdannelse på ulike nivå. Stordriftsbonden ser lyst på økonomien og 
planlegger ytterligere ekspansjon. 

Stordriftsbonden finnes i stor grad på Østlandet og Rogaland og i liten grad på 
Vestlandet. Vedkommende er investeringsvillig selv om vedkommende er rimelig 
fornøyd med brukets driftsbygninger. Stordriftsbonden er den som i størst grad ser for 
seg at bruket er drevet av familien om 20 år og de vil anbefale barna å ta over.  

Nedtrappingsbonden kjennetegnes av negative forventinger til økonomisk resultat, 
ingen produksjonsøkning og planer om å arbeide mer utenfor bruket. Denne gruppen 
har opplevd en negativ utvikling av inntekt og føler seg ofte ensom som bonde.  

Nedtrappingsbonden finnes i Hedmark og Oppland og til en viss grad i Nord-Norge. 
De vurderer standarden på brukets bygninger som dårlig og planlegger ikke å gjøre 
investeringer. De tror ikke at bruket er drevet av familien om 20 år og de vil ikke 

Vik, J. (2011): Tilnærminger og strategier i norsk melkeproduksjon – en 
typologi. Rapport 08/2011. Norsk senter for bygdeforskning, Trondheim. 

Datamaterialet er hentet fra Bygdeforsknings trendundersøkelser, jf. kapittel 3.1 og 
3.2. For melkeproduksjon inngår 1012 melkebønder. 
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anbefale barna å ta over. Nedtrappingsbonden skiller seg ut fra de andre gruppene ved 
å være mer kritisk til eksisterende landbrukspolitikk. Nedtrappingsbonden er også 
misfornøyd med det landbruksfaglige miljøet og hjelp fra landbruksforvaltningen. 

Oppstartsbonden er relativt nyetablert, er ung og har i stor grad landbruksutdannelse. 
Mange ser for seg produksjonsøkning, men mange tenker seg også mer arbeid utenfor 
bruket.  

Oppstartsbonden er ikke spesielt fornøyd med brukets driftsbygninger og planlegger å 
gjøre investeringer og er den gruppen som i størst grad planlegger å kjøpe melkekvote. 
De tror at familien vil drive gårdsbruket om 20 år og vil anbefale barna å ta over. 
Oppstartsbonden er den som er mest fornøyd med det landbruksfaglige miljøet, men 
noe misfornøyd med hjelp fra landbruksforvaltningen.  

Nyskapingsbonden er en gjennomsnittsbonde på mange variabler bortsett fra at de er 
orientert mot utvikling av tilleggsnæring og videreforedling/ salg av gårdsprodukter. 
Nyskapingsbonden har i noe større grad enn andre landbruksutdannelse og har hatt og 
forventer dårligere økonomiske resultat enn gjennomsnittet.  

Nyskapingsbonden er litt orientert mot å gjøre investeringer, men ikke i form av kjøp 
av melkekvoter. Nyskapingsbonden er ikke tydelig på om bruket vil bli drevet av 
familien om 20 år, men de vil anbefale barna å ta over.  

Stagnasjonsbonden skiller seg ut ved ikke å være i samdrift og at de i større grad enn 
andre er ensomme bønder. Gruppen er gjennomsnittlig på alder og landbruks-
utdannelse. Stagnasjonsbonden har ikke tatt noen strategiske valg for framtida, og er 
avventende til utviklinga.  

Stagnasjonsbonden har ikke planer om investeringer. De tror ikke at bruket kommer til 
å være drevet av familien om 20 år og de vil ikke anbefale barna å ta over bruket. 
Stagnasjonsbonden er ikke fornøyd med det landbruksfaglige miljøet.  

I undersøkelsen er det gjort et anslag over fordelingen mellom de fem gruppene basert 
på data fra trendundersøkelsen. Anslaget er at stordriftsbonden utgjør 10 prosent, 
Nedtrappingsbonden utgjør 15 prosent, Oppstartsbonden utgjør 10 prosent, 
Nyskapingsbonden utgjør 15 prosent og Stagnasjonsbonden utgjør 20 prosent, de 
resterende er uplassert i gruppe «andre» på 30 prosent. Basert på denne fordelingen 
utgjør de som vil satse på en eller annen måte 35 prosent, mens de som ikke satser 
utgjør 35 prosent og i tillegg finnes det en gruppe «andre» som er udefinert. 

3.15 Skaff deg ein diskusjonspartnar 

 

Hansen, B.G. og Greve, A. (2010): Skaff deg ein diskusjonspartnar. Buskap, 2-
2010. 

Intervju med 90 melkeprodusenter fra alle landsdeler i 2007.  
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I denne artikkelen presenteres forskjeller mellom bønder som har lite nettverk og 
bønder som har stort nettverk. Bønder med store nettverk har: 

• Større differanse mellom melkeinntekter og variable fôrkostnader 
• Klar tendens til høgere grovfôropptak per ku per dag. 
• Lavere veterinær og medisinkostnader 
• Lavere seminkostnader 
• Høgere ikke-omløpsprosent (bedre fruktbarhet) 

I artikkelen kommer det fram at nettverk dekker flere behov; både faglig og sosialt. 
Det kommer også fram at man trenger fagkunnskap for å dra full nytte av den 
kunnskapen som finnes i nettverket, og at nettverk og fagkunnskap dermed henger 
sammen. Videre presiseres det at formell utdanning bare er en av flere måter å skaffe 
seg fagkunnskap på. De bøndene som har høgere utdanning skiller seg fra de uten 
fagutdanning på følgende områder: 

• Større evne til å utnytte nettverket til å bedre fruktbarheten i buskapen 
• Større evne til å bruke nettverket til å øke grovfôropptaket per ku 
• Større evne til å utnytte nettverket til å øke dekningsbidraget (bedre økonomi) 

Forskjellen mellom de som har agronomutdanning og de som har høgere utdanning er 
ikke veldig klar, men det tyder på at de med høgere utdanning kommer bedre ut. I 
artikkelen trekkes praksisfellesskap fram som en illustrasjon på nettverk. 

3.16 Fagkunnskap viktig for resultata 

 

I denne artikkelen rapporteres det at det er systematiske forskjeller i produksjon og 
økonomi hos de med høgere utdanning i forhold til de uten fagutdanning. Artikkelen 
peker på at det er først og fremst agronomkunnskapen som er viktig og at høgere 
utdanning ser ut til å gi en tilleggseffekt. Foreldre og rådgivere er også viktige kilder 
til læring, i tillegg til at kunnskap tilegnes gjennom praksis, kurs, fagmøter, sosiale 
nettverk og fagblad. Det rapporteres at bønder med høgere utdanning i større grad 
søker informasjon om faglige spørsmål. I artikkelen pekes det også på at erfaring er en 
viktig kilde til læring.  

Hansen, B.G. og Greve, A. (2010): Fagkunnskap viktig for resultata. Buskap, 3-
2010. 

Intervju med 90 melkeprodusenter fra alle landsdeler i 2007. En fortsettelse av 
artikkelen i punkt 3.14.  
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3.17 Etter- og videreutdanningsønsker hos 
gårdbrukere i Nord-Norge og Nord-
Trøndelag 

 

I undersøkelsen fant man at 39 prosent av bøndene mente at formalkompetanse hadde 
mindre eller ingen betydning. Rapporten presenterer SSB statistikk som forteller at 46 
prosent av brukerne har formell landbruksfaglig utdanning, mens tilsvarende for 
medbrukerne er 14 prosent. 

Undersøkelsen har fokus på å undersøke hvilke kurstilbud det er interesse for. 
Kurstilbud med temaene «nedbør og grøfting», «våren kommer tidligere», 
«skjøtselstiltak i kulturlandskapet» og «optimal beitebruk» var det størst interesse for. 

17 prosent oppgir at det har stor betydning å kunne avlegge eksamen og få godkjent 
formalkompetanse gjennom kurstilbudene, mens 39 prosent mener at det ikke har 
noen betydning. Det er de enkleste kurstilbudene som samler flest interessenter. 
(Rapporten forklarer ikke hva som ligger i begrepet enklest). 

Undersøkelsen har også sett nærmere på hvordan gårdbrukerne vil ha kursoppleggene. 
35 prosent svarer at de foretrekker en dags samlinger ukentlig mellom kl. 10 og 14 
samt selvstudium, og en tilsvarende andel foretrekker nettbaserte kurssamlinger og 
studier i studiering. 72 prosent sier at inntil 2 timers reisetid er å foretrekke. 72 prosent 
er villig til å betale mellom kr 2000 og kr 3999 for et kurs. Rapporten konkluderer 
med følgende (s. 5):  

«Interessen for en del av kursene er betydelig, og så lenge kursene har et 
relevant og interessant innhold, ikke er for omfattende og tidkrevende, ikke 
koster for mye og at reiseavstanden ikke er for stor, kan de kursene det er størst 
interesse for få god oppslutning.» 

Etter- og videreutdannings ønsker hos gårdbrukere i Nord-Norge og Nord-
Trøndelag. Polarfakta, 2011. 

Spørreskjemaundersøkelse til 7484 gårdbrukere som mottar produksjonstilskudd i 
Nordland, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark. 1411 har svart, noe som tilsvarer 
en svarprosent på 19. 
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3.18 Rekruttering til landbruket – odels barns 
holdninger til overtakelse av gård. 

 

Denne rapporten viser at langt flere av de odelsberettigede enn tidligere er usikre på 
om de vil overta gårdsbruket. Det er 54 prosent som har bestemt seg for å overta, noe 
som er mindre enn tidligere. Det er forskjell mellom kvinner og menn, og kvinner vil i 
lavere grad overta og de er mer usikre. Det er i aldersgruppen 24-33 år at vi finner 
lavest andel positive til overtakelse og høgest andel negative til overtakelse, noe som 
kan tyde på en vanskelig rekrutteringssituasjon blant odelsbarn. På dette området er 
det store regionale forskjeller, hvor sentrale Østlandet kommer bedre ut. Under-
søkelsen avdekker også forskjeller mellom produksjonene og da kommer melke-
produksjon dårlig ut, mens kornproduksjon kommer bra ut. Dette har til en viss grad 
sammenheng med skillene mellom landsdelene, og forklares med at det er mer 
praktisk å drive kornproduksjon på Østlandet og ha en annen jobb i tillegg. 

Motivasjonen for å overta gårdsbruket er at de liker gårdsarbeid (dominerende for 
menn), bo på gården (dominerende for kvinner) eller for å unngå at bruket går ut av 
familien.  

Blant de som vil overta oppgir 1/3 at de ønsker å øke produksjonen, mens 16 prosent 
vil trappe ned eller avvikle. I gruppen med melkeprodusenter vil 50 prosent øke 
produksjonen, mens for kornprodusentene vil bare 25 prosent øke produksjonen. Her 
er det også regionale forskjeller ettersom det er regionale forskjeller i omfanget av 
produksjonene. 

Hele 61 prosent er positive til å starte opp nye produksjoner. Det er gjennomgående 
flere som er interessert i «nye næringer» enn de tradisjonelle. 

3.19 Framtidig behov for landbruksakademikere 

 

I undersøkelsen er det estimert at 5400 personer har landbruksfaglig kompetanse. Det 
er 25 prosent av respondentene som svarer at de forventer en økning i de kommende 

Andgard, A., Eldby, H., Eide Hillestad, M. og Klem, L. (2009): Rekruttering til 
landbruket – odels barns holdninger til overtakelse av gård. Rapport 2-2009. 
Landbrukets Utredningskontor, Oslo 

Undersøkelse til de med beste odelsrett via et utvalg av 7993 bønder i 
Produsentregisteret. På denne måten nådde man 1647 personer med best odel. 

Eide Hillestad, M. (2009): Framtidig behov for landbruksakademikere. Rapport 
6-2009. Landbrukets Utredningskontor, Oslo 

Utredning basert på utdanningsstatistikk og spørreskjema til 505 bedrifter, 
organisasjoner og institusjoner i privat og offentlig sektor. Det kom 258 besvarelser. 
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10 årene. Over halvparten svarer at det er for få som rekrutteres til utdanningen i dag. 
En tredel påpeker også at det er høg gjennomsnittsalder blant de ansatte i dag. Man 
opplever ikke rekrutteringsproblemer til jobber i dag, men at det vil oppstå et 
rekrutteringsproblem på sikt.  

I rapporten påpekes det også at det er et stort avvik mellom behov for nyansettelser og 
antall studieplasser ved UMB. Bare 17 prosent av respondentene oppgir at de deltar 
aktivt i rekrutteringsaktiviteter til studier. Her pekes det på at andre bransje har stor 
drakraft fra næringsaktører i rekrutteringsarbeid. 

3.20 Kunnskapsstatus «Bedre agronomi» 

 

Denne utredningen ser blant annet på trender i studentrekruttering. De generelle 
trendene er: 

• Antall søkere til generelle studier er gjennomgående høgere enn til 
spesialiserte studier 

• Antall søkere til læresteder i større byer og sentral områder vokser relativt mer 
enn til læresteder i distriktene.  

Videre viser rapporten at landbruksrelaterte fag er blant de studiene som utmerker seg 
med særdeles negative tall med 1,1 søker pr. studieplass i 2009, mot et gjennomsnitt 
på 2,2 søkere pr. studieplass for alle studier sett under ett. 

3.21 Det handler om følelser. En utredning om 
ubebodde landbrukseiendommer. 

 

Denne utredningen ser på ulike sider ved kompleksiteten omkring ubebodde 
landbrukseiendommer. Resultatene viser at slektstilknytningen er den viktigste 

Eltun, R., Romstad, E. og Øygarden L. (2010) Kunnskapsstatus «bedre 
agronomi». Utredning av kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å 
møte landbrukets klimautfordringer. Bioforsk Rapport Vol. 5 Nr. 66. 

Utredning om agronomiske utfordringer knyttet til effekter av endret klima og 
jordbrukets tilpasningsmuligheter og behov for tiltak. 

Flemsæter, F., Storstad, O. og Krokan, A. (2011): Det handler om følelser. En 
utredning om ubebodde landbrukseiendommer. Rapport 3/2011. Norsk senter 
for bygdeforskning, Trondheim 

En utredning på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Studie av prosjekter 
med formål om bosetting og aktivitet på ubebodde landbrukseiendommer samt data 
fra landbrukseiendomsundersøkelsen (3329 eiere av landbrukseiendommer) og SSB 
data om landbrukseiendommer.  
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årsaken til at landbrukseiendommer ikke legges ut for salg, noe som forklares med 
en opplevelse av at det er slekta som er den egentlige eieren, mens den som formelt 
står som eier forvalter eiendommen over et begrenset tidsrom. Hele 45 prosent av 
eierne av ubebodde landbrukseiendommer oppgir at det er helt uaktuelt å selge 
eiendommen. På 61 prosent av eiendommene leies jord ut, mens på 35 prosent av dem 
ligger jorda helt eller delvis brakk. 

Utredningen foreslår ulike tiltak for at flere av de ubebodde landbrukseiendommene 
kan bebos og drives. Blant annet foreslås det å skille næringseiendommer fra ikke-
næringseiendommer for å unngå at et omfattende lovverk beregnet på nærings-
eiendommer skal gjelde for svært mange rene bolig og fritidseiendommer. 

3.22 Gemensam plattform för mittnordisk 
lantbrukshögskola 

 

I denne rapporten er det sett spesielt på søkertall til naturbruk (landbruksutdanning). 
Søkertall til videregående opplæring i perioden 2006 til 2008 viser en synkende 
utvikling på VG 1, og det er et frafall til VG 2 og VG 3. Frafallet til VG 3 er stort og 
dette skyldes delvis at den studieforberedende varianten forsvinner fra statistikken om 
naturbruksretningen på videregående skole. 

Innenfor høgere utdanning gruppe landbruk og fiske (her er ikke regionale høgskoler 
med i statistikken) har antallet studieplasser ligget jevnt på i underkant av 500 i 
perioden 1996 og fram til 2007. Antallet søkere totalt har sunket betydelig i perioden 
og antallet primærsøkere har sunket noe og ligger nå rundt antallet studieplasser. 
Oppdaterte tall finnes i kapittel 7.2. 

3.23 Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk 
landbruk. 

 

Haugum, M. og Johnsson, V. (2009): Gemensam plattform för mittnordisk 
lantbrukshögskola. Notat 2009:6. Trøndelag Forskning og Utvikling AS, Steinkjer 

Utredning for utvikling av nytt studietilbud. Basert på utdanningsstatistikk. 

Kjesbu, E., Staven, K., Andersen, K., Lutnæs Enget, S., Mork Håskjold, F. og 
Moskvil, H. (2008): Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk. 
Behovskartlegging, situasjonsanalyse og kost-/nyttevurderinger. Notat 2008-13. 
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 

Utredningsarbeid med mange involverte for å framskaffe beslutnings-grunnlag for å 
vurdere en større felles satsing som skal bidra til å effektivisere og målrette deler av 
landbrukets dataflyt samt gi bonden og bondens samarbeidsparter et bedre 
beslutningsgrunnlag. 2 panel med bønder. 
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I rapporten understrekes det at landbruket er inne i kraftige endringer hvor kravene til 
kunnskap, informasjon og gode beslutningsgrunnlag øker i alle ledd. 

Fra bondepanelene kommer det fram at de bøndene som kommer til å være med 
framover vil stille større krav til rådgivere og regnskapsførere. For de som skal være 
med i framtida er trolig kvaliteten på tjenester til bonden like viktig som pris. Bøndene 
ønsker også å få synliggjort kostnadene der de oppstår. Bøndene føler også frustrasjon 
over at man ikke har kommet lengre i samordning av tjenester. 

Videre kommer det fram at det er behov for kompetanseheving på flere nivå; både hos 
bonden og rådgivingstjenesten i forhold til økonomi- og regnskapsforståelse og hos 
bankene i forhold til agronomisk forståelse.  

3.24 Oppsummering 
I de ulike undersøkelsene som er presentert foran er noen av funnene gjengitt kort. Her 
oppsummeres punktvis noen av de funnene som anses relevant i forhold til 
Kompetanseløft trøndersk landbruk. Resultatene fra disse undersøkelsene gir 
grunnlaget for diskusjonen i kapittel åtte. 

• Avgjørende for valget av yrke er inntektsmulighetene i landbruket 
• De med landbruksfaglig utdanning svarer i mye større grad at landbruksfaglig 

utdanning gjør en til en bedre bonde 
• Gårdbrukere som har lengre formell utdannelse/ formell kompetanse i størst 

utstrekning er de som søker mer kompetanse 
• 18 prosent av nye bønder er kvinner, 13 % av skogeierne er kvinner 
• 12,5 prosent av nye bønder har kjøpt gården i det åpne markedet, mens 6 % av 

skogeierne har kjøpt eiendommen i det åpne markedet 
• Ca. 40 prosent av nye gårdbrukere har høgere utdanning, 24 % av skogeierne i 

Trøndelag har høgere utdanning 
• Ca. 50 prosent av nye gårdbrukere har landbruksutdannelse og 48 % av 

skogeierne har landbruks/ yrkesfaglig videregående utdanning 
• 64 prosent av nye bønder er motivert av interessen for landbruk 
• Utdanningsorientert bønder kjøper i større grad rådgiving enn de som er 

erfaringsorienterte 
• 73 prosent av Tines eiere har benyttet seg av rådgivningstilbudet 
• 54 prosent av odelsberettigede vil overta gårdsbruket, synkende trend 
• 59 prosent/ 63prosent vil anbefale barna å ta over gårdsbruket 
• Bønder ønsker korte kurs lokalt 
• Av skogeierne er det 2 prosent som føler at yrkesbetegnelsen skogbruker 

passer best 
• 64 prosent av gårdsbrukene i Trøndelag har gårdsskog 
• 35 prosent vil satse og 35 prosent er nedtrapping eller stagnasjonsbønder 

(melk) 
• I aldersgruppen 24-35 år blant odelsbarn finner vi lavest andel positive og 

høgest andel negative til overtakelse 
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• 17 prosent av relevante bedrifter i landbruket oppgir at de deltar aktivt i 
rekrutteringsaktiviteter til studier 

• Bønder med høgere utdanning søker i større grad informasjon om faglige 
spørsmål 

• Erfaring er en viktig kilde til læring  
• Bønder trenger fagkunnskap for å dra full nytte av den kunnskapen som finnes 

i nettverket 
• Bønder med høgere utdanning utnytter nettverket bedre og oppnår dermed 

høgere dekningsbidrag 
• 45 prosent av eierne av ubebodde landbrukseiendommer oppgir at det er helt 

uaktuelt å selge eiendommen 
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4. Tilgrensende prosjekter 
Det finnes en rekke tilgrensende prosjekter med ulike innretninger. Under følger en 
kort omtale av de mest nærliggende, men denne listen vil aldri kunne bli helt 
utfyllende. Det må også nevnes at i forbindelse med forvaltningsreformen så fikk 
fylkeskommunen ansvar for å forvalte midler til Rekruttering, likestilling og 
kompetanseheving i landbruket (RLK-midler). Dette har ført til ulike små og store 
prosjekter rundt omkring i fylkene. 

4.1 Velg landbruk 
I jordbruksavtalen 2010 ble det satt av 4,5 millioner kroner til et treårig nasjonalt 
prosjekt for å styrke rekrutteringen til landbruksutdanningen på alle nivå. Prosjekt-
ansvaret og prosjektsekretariatet er lagt til Norges Bondelag. Hovedmålet for 
prosjektet er: Økt rekruttering til landbruksutdanning på alle nivå og øke kunnskapen 
om yrker og utdanninger innen landbruket. Mail Romestrand i Norges Bondelag er 
prosjektleder. Prosjektet har egen hjemmeside; www.velglandbruk.no.  

I november 2011 arrangerte prosjektet en workshop sammen med Rett landbruks-
utdanning.  

4.2 Velg skog 
Fylkesmannen i Hedmark opprettet forprosjektet VELG SKOG som ble ledet av 
Skogselskapet i Hedmark. Forprosjektet ble gjennomført i perioden 01.03.09-
30.09.10. Bakgrunnen for forprosjektet er nødvendigheten av aktiv og målrettet 
rekruttering til skognæringa. Kontaktforum for skogbruk i Hedmark støttet 
opprettelsen av prosjektet. Prosjektet har bistått med markedsføring og profilering av 
Solør videregående skole (Sønsterud), Høgskolen i Hedmark (Evenstad) og 
Universitetet for miljø og biovitenskap (Ås). I forprosjektet ble det lagt vekt på å 
utprøve markedsføringsmetoder og å sikre at ungdomsskolelærere som arbeider med 
utdanningsvalg har kontakt med lokal naturbruksskole og kjenner til skogbruk som 
studieretning. Rådgiverne på skolen har fått tilrettelagt informasjon. Prosjektet kan 
vise til gode søkertall til videregående opplæring. 

Prosjektet er nå faset inn i et hovedprosjekt med NHO og skognæringa som eiere. 
VELG SKOG er skognæringens kompetanse og rekrutteringsprosjekt. Rekrutteringen 
til utdanninger innen skognæringen er for lav i forhold til behovet. Det er derfor 
nødvendig å øke søkertallet til aktuelle utdanningsinstitusjoner gjennom aktive og 
målrettede tiltak. Prosjektets visjon er: Sikre samfunnet tilstrekkelig tilgang på 
fremtidsrettet kompetanse for en samfunnsmessig riktig forvaltning av skogressursene. 

Prosjektet ledes av Benthe Løvenskiold Kveseth og det finnes tre regionale prosjekter 
i tillegg. Velg skog prosjektet er etablert som et forprosjekt i Trøndelag i 2011, med 
Skogselskapet ved Arne Rannem som prosjektleder. Prosjektet har egen 

http://www.velglandbruk.no/
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hjemmeside: www.velgskog.no. Det er søkt om et hovedprosjekt for 2012 og 2013 
med skognæringa i Trøndelag som prosjekteier. 

4.3 Feed – kompetanse i matindustrien 
NHO Mat og Bio, NHO Mat og drikke, Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) og 
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har gått sammen om et 
stort 3-årig kompetanseprosjekt i norsk matindustri. Prosjektet er støttet av Landbruks- 
og matdepartementet med 4,5 mill kroner, og prosjektet har en samlet ramme på vel 
16 mill kroner. Prosjektleder er Anne-Grete Haugen, NHO mat og bio. 

Prosjektet er rettet mot bedrifter, utdanningsinstitusjoner og opplæringskontor. 
FEED’s rolle er å samle bransjen til et krafttak for å øke attraktiviteten til og 
kompetansen i matvareindustrien, ved en tydelig og attraktivt profil å samle seg bak. 
Prosjektet inneholder workshops, kartleggingen av matindustriens kompetansebehov 
fremover og en omdømmestudie. Prosjektet har fokus på å profilere matindustrien som 
en attraktiv arbeidsplass. 

4.4 Rett landbruksutdanning 2020 
UMB, Høgskolen i Hedmark (HiH) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) opprettet 
dette 5-årige prosjektet i 2010 for samme å jobbe med rekruttering til høgere 
landbruksfaglig utdanning. Rolf Wensbakk, HiNT har vært prosjektleder fram til 
høsten 2011 og blir avløst av Halvor Nordli, HiH. Prosjektet har egen 
hjemmeside; www.landbruksutdanning.no.  

Prosjektets visjon er at det skal føre til en framtidsrettet landbruksutdanning tilpasset 
næringas behov og studentenes interesse. Prosjektets mål er knyttet til felles 
markedsføring og samordning av studietilbud, markedsanalyse av framtidig 
kunnskapsbehov sett fra ungdommens og næringa sin side og utvikle scenarier for å 
beskrive «Rett landbruksutdanning 2020».  

4.5 RULL – rekruttering, utdanning og 
likestilling i landbruket i Oppland 

RULL (Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland) ble startet 1. 
oktober 2010 og går frem til 31.12.2012. Prosjekteier er Oppland Fylkeskommune ved 
Sissel By Ingvaldsen. Oppland fylkeskommune har lagt de fylkeskommunale midlene 
til Rekruttering, likestilling og kompetanseheving (RLK-midler) i et eget prosjekt som 
en strategi for å realisere nasjonal mål for rekruttering, utdanning og likestilling i 
landbruket. Etter avslutning av prosjektet vil Oppland fylkeskommune vurdere en 
videreføring av denne satsingen. Informasjon om prosjektet finnes på Oppland 
fylkeskommune sine hjemmesider; http://www.oppland.no/Fag-og-
tjenester/Regionalenheten/Landbruk/RULL/.  

http://www.velgskog.no/
http://www.landbruksutdanning.no/
http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Regionalenheten/Landbruk/RULL/
http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Regionalenheten/Landbruk/RULL/
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Formålet med prosjektet er å øke konkurranseevnen i hele verdikjeden, skape en 
dynamisk landbruksnæring og levende bygder, og gjøre landbruket til en del av 
klimaløsningen. Visjonen i RULL er ”Grønn kompetanse for optimisme og utvikling”. 
RULL omfatter opplæring på alle nivå og økt rådgiverkompetanse (rådgivere i 
skoleverket). Prosjektet har målsettinger om å øke rekruttering til naturbruks-
utdanningene, øke andelen med høgere landbruksfaglig utdanning og andelen voksne 
som gjennomfører agronomutdanning, økt bruk av FoU i landbruket, styrke 
omdømmet til landbruksnæringa og bedre kunnskapen om utdanningsmulighetene 
blant rådgivere og karriereveiledere og øke kompetansenivået på alle nivå i 
landbruket.  

4.6 KIL – Kompetanseutviklingsprogrammet i 
landbruket 

KIL-midlene kan tildeles prosjekter som bidrar til kompetanseutvikling for 
yrkesutøvere innen primærlandbruket eller tilleggsnæringer til primærlandbruket. For 
2011 er det avsatt 6 millioner kroner til KIL. KSL Matmerk forvalter ordningen. 

KIL midlene kan finansiere utvikling og utprøving av nye kompetansegivende tilbud 
til primærprodusenter eller til de som driver med tilleggsnæringer knyttet til 
primærlandbruket. Det er også muligheter til å få finansiert videreføring og / eller 
videreutvikling av eksisterende tilbud under visse forutsetninger. 

4.7 VRI Trøndelag 
VRI Trøndelag (VRI – virkemidler for regional innovasjon og FoU) er et forsknings-
rådsprosjekt som består av et samhandlingsprosjekt og et forskningsprosjekt. VRI er et 
10-årig program i Norges Forskningsråd som løper fram til 2017. VRI Trøndelag er nå 
inne i sin andre periode som strekker seg fra 2011 til 2013. Et partnerskap i 
trøndelagsfylkene har søkt i fellesskap med satsing innenfor innsatsområdene; 
verdikjede mat, opplevelsesøkonomi og fornybar energi og miljøteknologi. I VRI 
Trøndelag ligger ulike virkemidler for å stimulere samhandling og mobilisere til 
forskning. De rent bedriftsrettede ordningene er forprosjekt utarbeidet gjennom 
kompetansemeglingsordningen og studentprosjekter. Innenfor gruppen av 
samhandlingsaktiviteter finner vi Grønn forskning Midt-Norge (GFMN). GFMN ble 
etablert i forbindelse med oppstarten av VRI og VRI er en viktig finansiør.  

En grunnleggende plattform for VRI og spesielt samhandlingsprosjektet er 
samhandling mellom næringslivet, offentlig forvaltning og FoU. I VRI Trøndelag er 
Øyvind Skogvold, Nord-Trøndelag Fylkeskommune prosjektleder. Prosjektet har egen 
hjemmeside; www.vritrondelag.no.  

http://www.vritrondelag.no/
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4.8 Grønn forskning Midt-Norge 
GFMN er et 3-årig prosjekt som strekker seg over perioden 2009-2012. Ideen til 
prosjektet kommer fra Tenkeloft trøndersk landbruk, og Samarbeidsrådet i Midt-
Norge (faglaga i landbruket og samvirkeorganisasjoner) ga Oi Trøndersk Mat og 
Drikke AS i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt i 2007, noe som falt sammen med 
oppstarten av VRI Trøndelag. I GFMN er Øyvind Mejdell Jakobsen, Oi Trøndersk 
Mat og Drikke AS prosjektleder. Informasjon om prosjektet finnes på Oi sine 
hjemmesider; http://www.oimat.no/prosjekter/gronn-forskning-i-midt-norge/194-
gfmn.html.  

GFMN har som mål å mobilisere landbruksnæringa til forskning, og prosjektet har 
lyktes i å få fram flere forskningsprosjekter som har blitt finansiert og som er 
igangsatt, og nye er på gang. En del av prosjektet har også fokus på å utvikle 
landbrukets bestillerkompetanse. 

Prosjektet omfatter kartlegging og synliggjøring av behovet for ny kunnskap sett fra 
næringas side, etablere samarbeid mellom næringsaktører, forskningsmiljø og 
forvaltning/ virkemiddelapparat, bidra til etablering av næringsretta forsknings-
prosjekt, bidra til kunnskapsformidling, synliggjøre og samarbeide med ulike 
finansieringsordninger. Prosjektet kan så langt vise til stor gjennomslagskraft for 
forskningssøknader som har oppstått som følge av prosjektet eller har fått bistand fra 
prosjektet.  

4.9 Kystskogbruket 
Kystskogbruket er et samarbeid mellom 10 fylker fra Finnmark til og med Vest-
Agder. Kystskogbruket er etablert med en tredelt satsing gjennom Felles Fylkes-
kommunalt Oppfølgingsprogram, Skognæringa Kyst og Fylkesmennenes skogfaglige 
gruppe. Samarbeidet utvikles videre med utgangspunkt i Kystskogmeldinga fra 2008. 
Politisk skjer det gjennom et samarbeid i alle de 10 fylkene med grunnlag i det 
fylkeskommunale oppfølgingsprogrammet hvor Alf Daniel Moen har vært leder for 
styringsgruppa. Næringas overbygging for fylkene skjer gjennom Skognærings Kyst 
som ble etablert i januar 2011. Dette er en overbygging av skognæringsnettverkene i 
fylkene, hvor Skognæringa i Trøndelag er representant for vår region. 

Programmet har felles hjemmeside; www.kystskogbruket.no. Sekretariat for det 
Fylkeskommunale Oppfølgingsprogrammet og Fylkesmennenes skogfaglige gruppe 
som ledes av Kirsti Haagensli. Kjersti Kinderås leder sekretariatet for Skognæringa 
Kyst. 

4.10 Skognæringa i Trøndelag 
Skognæringa i Trøndelag er et samarbeidsforum hvor sentrale aktører fra hele 
verdikjeden deltar med representanter fra skogbruk, skogindustri og arbeidslivs-

http://www.oimat.no/prosjekter/gronn-forskning-i-midt-norge/194-gfmn.html
http://www.oimat.no/prosjekter/gronn-forskning-i-midt-norge/194-gfmn.html
http://www.kystskogbruket.no/
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organisasjoner. Forumet ble etablert i 2004 etter å ha gjennomført en prosess initiert 
av fylkestingene i Trøndelag og samarbeider for å øke aktiviteten og verdiskapinga i 
skognæringa. Forumet er organisert med en styringsgruppe og et arbeidsutvalg. 
Sekretær for forumet er Kjersti Kinderås. 

4.11 Skognettverkene i Nord-Trøndelag 
Det finnes lokale skognæringsnettverk i Nord-Trøndelag som arbeider etter modell av 
Skognæringa i Trøndelag med deltakelse fra politikere og forvaltning i tillegg til 
skognæringa og skogindustri. Skognæringsnettverkene arbeider for å øke skogaktivitet 
og verdiskapinga. Satsingsområdene er til en viss grad avhengig av områdets 
utfordringer. Følgende skognæringsnettverk finnes: Skognæringa i Ytre Namdal og 
Bindal, Skognæringa i Indre Namdal, Innherred Skognettverk, Nidarosnettverket (med 
to kommuner i Nord-Trøndelag og fem kommuner i Sør-Trøndelag) og Skognæringa i 
Midtre-Namdal. Prosjektene har ansatt prosjektledere med varierende stillingsandel. 

4.12 LENSA 
LENSA er et lokalt nettverkssamarbeid for å sette fart på skogbruket i Sør-Trøndelag. 
Nettverket omfatter aktører innenfor skogbruket og omfatter fem samarbeidsområder, 
med i alt 26 kommuner. De lokale samarbeidsstrukturene representerer en likeverdig 
pilar til samarbeidsstrukturene på regionalt nivå; Kystskogbruket og Skognæringa i 
Trøndelag. Fokuset i de lokale nettverkene er: lokal pådriving (hjelp til å få iverksatt 
gode samarbeidstiltak i skogbruket som fører til aktivitet) og kompetanseutvikling, 
fremfor alt utveksling av beste praksis. 

4.13 Midtnorsk skog og tresenter 
Midtnorsk skog og tresenter ble etablert høsten 2010 og er et senter for utviklings-
prosjekt og kompetanse i skog og tre bransjen. Sentret har en tredelt oppgave; sikre 
kontinuitet i en virksomhet bygd på erfaringer og kompetanse, initiere relevant 
aktivitet i samarbeid med aktuelle næringslivspartnere og arbeide på grunnlag av 
verdikjedetenking. Aktivitet rettet mot skogbruket er kurs og kompetanse, 
konsulentvirksomhet, nettverksbygging og prosjektvertsskap. Aktiviteten rettet mot 
trebransjen omfatter miljøteknologi, nettverk, kunnskapsinnhenting og –spredning og 
nettbasert markedsføring og/profilering.  

Bak Midtnorsk skog og tresenter står Mære Landbruksskole, Høgskolen i Nord-
Trøndelag, Trøndelag Forskning og Utvikling, Kystskogbruket og Skognæringa i 
Trøndelag, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Innovasjon Norge 
og VRI Trøndelag. Torgunn Sollid er daglig leder ved Midtnorsk skog- og tresenter. 
Omtale av Midtnorsk skog og tresenter finnes på hjemmesidene til Mære Landbruks-
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skole. http://www.maere.no/index.php?option=com_content&view=article&id=41&It
emid=39  

4.14 Masterutdanning på mat i Trøndelag 
NTNU, SINTEF, HiST og HiNT har jobbet sammen siden 2008 med å utvikle en 
felles masterutdanning innenfor mat i Trøndelag. I forbindelse med dette utrednings-
arbeidet ble det arrangert et seminar høsten 2010 hvor næringa ble invitert inn for å 
redegjøre for behovet for kompetanse hos de enkelte næringsaktørene. Dette arbeidet 
har gått i bølgedaler av ulike årsaker, men i begynnelsen av 2012 arbeides det videre 
med å legge til rette for en masterutdanning.  

4.15 Forskningsprogram i HiNT 
Høgskolen i Nord-Trøndelag har i 2011 iverksatt arbeid med Forskningsprogram i 
HiNT. Det er fire programmer knyttet til store kompetanseområder i HiNT. Relevant i 
denne sammenhengen er Grønn næringsutvikling som har sterke røtter i det 
landbruksfaglige miljøet ved HiNT. Jorunn Grande HiNT er leder for grønn 
næringsutvikling og jobber med å utvikle innholdet i satsingen. 

4.16 Innovasjon i Midtnorsk landbruk – IiML 
Dette er et uformelt arbeid med utgangspunkt hos Fylkesmannens Landbruksavdeling 
i Nord-Trøndelag og SINTEF. Selv om prosjektet har en uformell status er det 
organisert opp med et arbeidsutvalg med bred deltakelse. Prosjektet har ambisjoner 
om å bidra til å utkrystallisere faglige satsingsområder innenfor landbruket i Midt-
Norge gjennom en prosess med bred involvering fra fagmiljø i regionen. 

Kontaktpersoner for arbeidet er Sigmund Kværnes, SINTEF og Øyvind Mejdell 
Jakobsen, Oi Trøndersk Mat og Drikke AS. 

4.17 Nettverksprosjekt rådgiving 
Ulike rådgivingsaktører i landbruket jobber sammen i et nettverksprosjekt i Steinkjer 
regionen. Her deltar TINE, Sparebank 1 Midt-Norge, Steinkjer Kommune, flere 
regnskapskontor og flere. Norsk Landbruksrådgiving har prosjektledelsen. I prosjektet 
arrangeres det seminarer som har opp problematikk som er felles for flere av aktørene 
og man opplever stor interesse for å dele kunnskap og erfaringer på tvers av aktørene 
og ikke minst gir det aktørene større kunnskap om hverandre og hva de kan bidra med.  

http://www.maere.no/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=39
http://www.maere.no/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=39
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4.18 Veivalgsprosjekt Indre Namdal 
Dette er et prosjekt som gjennomføres i Indre Namdal i perioden 2011-2013. 
Resultater fra den innledende intervju undersøkelsen er presentert i kapittel 3.6. Det 
videre arbeidet i prosjektet er et rådgivningstilbud til de bøndene som ønsket dette, 
totalt 267, et antall som tilsvarer ca. 60 prosent av gårdbrukerne i Indre Namdal. I 
tillegg tilbys det inspirasjonsseminar gjennom prosjektet. Et noe tilsvarende prosjekt 
ble gjennomført i Midtre Namdal for noen år tilbake.  

4.19 Avsluttende kommentar 
I dette kapitlet er det opplistet en rekke prosjekter og andre former for samarbeid som 
kan ha en grenseflate inn mot et hovedprosjekt Kompetanseløft trøndersk landbruk. 
Det finnes flere relevante prosjekter, spesielt lokalt ulike steder i Trøndelag som ikke 
er nevnt her, eks 4H sitt prosjekt om rekruttering, men vi har konsentrert oss om de litt 
større prosjektene. 

I et hovedprosjekt vil man hele veien måtte forholde seg til tilgrensende prosjekter og 
avklare grensegang og samarbeid. Denne listen er derfor ment som en start på en 
oversikt over hvordan «prosjektlandskapet» ser ut i forprosjektfasen. 
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5. Resultater fra intervjurunden 
I dette kapitlet presenteres resultatene fra intervju med 25 gårdbrukere i Trøndelag.  

Disse 25 gårdbrukerne er veldig forskjellig ut fra de kriteriene vi satte opp for 
rekruttering av dem. De har ulik alder, noen er tidlig i yrkeskarrieren, noe nærmer seg 
pensjonsalderen, noen driver sammen med generasjon før eller etter, noen driver 
sammen med ektefelle, andre er enslige, noen har mye hjelp fra familie, noen har 
nesten ingen formell utdanning, mens det finnes mange varianter av utdanning. Kort 
sakt et bilde på den variasjonen som finnes. 

Når det gjelder næringsvirksomheten finner vi også et mangfold, men her finnes det 
også noen tydelige kategorier. Mange har melkeproduksjon, men det er også 
representanter for andre husdyrproduksjoner som svin, ammeku, sau og fjørfe. Det er 
planteprodusenter med korn, grønnsaker og potet. Det er flere skogeiere i materialet 
men skogbruksaktiviteten er ikke spesielt framtredende. Noen henviser til at 
flatehogsten har ført til at skogeierne har blitt mer passiv, og henviser til at plukkhogst 
ga en jevnere aktivitet for skogeieren. Et utsagn fra en av skogeierne er ”skog – 
venstrehåndsarbeid”. En skogeier har fokus på å bruke skogen som utgangspunkt for 
utvikling av annen næringsvirksomhet. 

Flere har endret produksjonen i løpet av den tiden de har vært gårdbrukere. De 
forteller historier om at de har avviklet produksjon, ekspandert eksisterende 
produksjon, startet opp helt ny (tradisjonell) landbruksproduksjon eller startet opp ny 
bygdenæring, noe som illustrerer mulige utviklingsretninger i næringa.  

5.1 Utdannelse 
Det er stor variasjon i formell kompetanse hos de som er intervjuet, alt fra grunnskole 
til høgskoleutdanning, både i og utenfor landbruket. 

Når det gjelder landbruksutdannelse mener flere at agronomutdanningen de har tatt har 
vært veldig nyttig i forhold til den drifta de har. De som har høgere landbruks-
utdannelse mener at denne ikke er relevant i forhold til å drive gårdsbruk. Eks; ” 
mindre nyttig – lite relevant fagstoff”, ” Lærer ikke å drive gård på NLH”. 

Behovet for utdanning i landbruket vurderes ulikt. Utsagn som illustrerer dette er:  

• Enhver bør ha utdanning – må ha agronomutdanning. Oppvekst på gård betyr 
ikke at man er flink 

• Savner ikke landbruksutdannelse. Fagmiljøene rundt meg har gitt meg god 
kompetanse – for lite kompetanse til å si imot 

• Behovet for utdanning blir større og større. Er nødt til å være oppdatert (også 
melk) 

• Kompetanse er det viktigste som er skal du klare å henge med for å få resultat. 
Må følge med 
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Det er de som har kompetanse som aller sterkest understreker behovet for kompetanse. 
Det blir slik at den som vet lite, ikke vet hva man har muligheter til å vite. Mens den 
som vet mye, vet også at man mangler mye kunnskap. 

Flere av de som er gårdbrukere i dag og som visste at de skulle bli det har på eget 
initiativ, eller blitt mer eller mindre pålagt å ta landbruksutdannelse. Noen av dagens 
unge gårdbrukere fikk heller beskjed om å ta en annen utdannelse enn landbruk og har 
etterpå valgt å bli gårdbruker. Ingen av dagens gårdbrukere har satt krav om å ta 
landbruksutdannelse til sine barn. Dette er et signal på at det har forandret seg. 

På spørsmål om hvorfor det er liten rekruttering til landbruksutdannelse kom det fram 
flere ulike meninger. Flere av disse var relatert til pessimisme i næringa, dårlig 
økonomi, lav status og manglende framtidsutsikter. Landbruksutdannelse har en lite 
sentral plass i Norge og folk er ikke opptatt av det. Det hevdes også at det er slik at 
noen tror at landbruksutdannelse bare er for de som skal overta gårdsbruk og utover 
det fører det ingen vei med landbruksutdannelse. Følgende uttalelse fanger opp flere 
poeng. 

• Flere og flere velger bort landbruksutdannelse. Fokus på høg inntjening og 
mye fritid – da velger de en helt annen utdanning. Når forskjellene blir for 
store, blir det et annet valg 

Andre har synspunkter på formen og innholdet i utdanningen. Her er noen utsagn som 
illustrerer dette: 

• … moderniser utdanninga. Ikke så mange landbruksskoler. EN stor med god 
kvalitet både på lærere og elever 

• … landbruksutdannelsen fremmer ikke rekruttering 
• Lite sammenheng mellom praktisk drift og utdanning 
• Bommer litt – ligger etter utviklinga i næringa. Mer fokus på bedriftsledelse 
• … bør ha videregående opplæring med generell studiekompetanse – trenger 

utdanning for ikke å ramle av. Hva gir naturbruk? Feil navn også 
• … praksis på Mære er ikke noe kunnskapsløft 

En annen gårdbruker kommenterer at et fjerde påbyggingsår for å få studiekompetanse 
gjør at interessen er lav for å ta naturbruk i videregående skole. En gårdbruker 
reflekterte over egen utdanning og sa at hvis han skulle velge på nytt så hadde det aldri 
blitt gymnas, men vedkommende hadde reist til utlandet og jobbet gratis hos noen som 
kunne noe. 

Andre opplever at det ikke er innholdet i utdanninga det er noe feil med, men heller 
næringas rammebetingelser i form av status, lønnsomhet og ferie og fritid. Det 
henvises til at det er enklere å tjene penger på annet vis og at dette er et sykdomstegn 
for næringa. 

En foreslår at fylkeskommunene kan bruke ansatte i fylkeskommunen til å arbeide 
med rekruttering til landbruksfag og ikke bare realfag.  
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De fleste av svarene var relatert til videregående opplæring, men en uttalte seg om 
etterutdanningstilbudene og fortalte at vedkommende hadde opplevd både lavt og godt 
nivå på tilbudene. 

På spørsmål om hva som ville vært en god utdannelse kom det ulike svar. En 
gårdbruker uttalte at det er vanskelig å finne noe som passer alle, en annen mener at 
tilbudet er godt, men at det ikke har status. Flere henviser til agronomutdanningen som 
de selv har tatt og at dette var et godt tilbud. Noen etterlyser mer praksis, mens andre 
etterlyser studiekompetanse. Noen nevner at mekanisering fenger noen ungdommer. 
Økonomi trekkes også fram som viktig å lære, samt at det legges for lite vekt på 
økonomiske og administrative fag, og at man ikke betrakter gården som en bedrift. En 
sammenligner jordbruk og skog, og henviser til at skog er markedsorientert og at 
landbruk er motsatt og at maten er for billig.  

En etterlyser et skikkelig opplegg på kveldstid for de som har annen utdanning. 
Agronomkurs som kveldskurs er en for dårlig løsning – det blir «harralabb». Noen 
snakker også om sertifisering og tilbud til ufaglærte. 

5.2 Landbrukspolitikk 
Brukerne fikk muligheten til kort å uttale seg om landbrukspolitikken. Dette resulterte 
i mange interessante innspill. De ulike innspillene spriker i ulike retninger og har ulikt 
detaljeringsnivå. Det som kan sies å være felles for flere er en undring over at Norge 
som et rikt land ikke klarer å legge bedre til rette for (lønnsomhet i) matproduksjon når 
framtidsutsiktene peker i retning av et økende behov for mat globalt. Under er noen av 
enkelt utsagnene gjengitt for å vise noe av det mangfoldet av meninger som finnes. 

• Landbruket er for konservativt og på tvers av naturlig produksjon 
• Landbrukspolitikken er død. Går på flyt, ikke interesse i nasjonen 
• Mange bønder sliter økonomisk, for lite attraktivt på grunn av økonomi og lite 

fritid 
• Skal de over på stordrift må de si det og slutte å seigpine næringa 

Noen av meningen er mer konkrete på avgrensede politiske deler. Eksempler på slike 
områder er: 

• Dyrevelferd 
• Rovdyrpolitikk 
• Såkornmangel 
• Jordvern  
• Rekruttering 

Dette er eksempler på temaer som i ulik grad er til stede i den landbrukspolitiske 
debatten. 
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5.3  Attraktivitet 
Alle bøndene vi har intervjuet har klare meninger om hvorfor landbruket er attraktivt 
for dem. Her er det stor likhet i synspunktene. Disse kan oppsummeres i følgende 
stikkord, som utdypes nærmere: 

• Frihet 
• Interesse 
• Verdier 

Frihet kan knyttes til ulike sider ved å være selvstendig næringsdrivende og råde over 
egen tid og egne ressurser. Dette handler om den selvstendige rollen de har, det å eie 
jorda selv og bestemme selv. Noen trekker også dette i retning av at de har frihet til å 
utvikle gården, offensiv satsing og får lov til å utfolde seg. Noen påpeker at dette har 
sin pris i form av lange arbeidsdager, mye gjeld og høg risiko ved store investeringer. 
Noen knytter denne friheten til at det gir dem muligheter for å utvikle seg selv. 

Flere trekker fram interessen for landbruk som en viktig drivkraft. Dette handler både 
om interesse for planteproduksjon, dyr og maskiner. Spesielt er det noen som 
vektlegger gleden og trivselen ved å ha dyr. En gårdbruker er tydelig på at det er 
interessen og ikke økonomien som gjør at han er gårdbruker. 

Verdier er her brukt som en samlebetegnelse for ulike aspekter ved det å være 
gårdbruker som kan relateres til verdier. Et aspekt er det å produsere mat med kvalitet 
og dermed gjøre noe samfunnsnyttig. Andre aspekt er mer knyttet til personlige 
verdier, slik som muligheten for å være mye ute, ha et praktisk arbeid, ha et fysisk 
arbeid, oppvekststed for barn og sunne verdier. Et tredje aspekt kan relateres til det å 
eie jorda eller disponere eiendommen på vegne av slekta (odel). Det er naturlig å tro at 
når de personlige verdiene tilfredsstilles så opplever gårdbrukerne trivsel som 
gårdbruker. Flere nevner at landbruk er en livsstil og gir uttrykk for at livsstil kan 
handle både om frihet, interesse og verdier. 

Det kommer også fram at enkelte forhold ved landbruket bidrar til at det ikke blir 
attraktivt. Dette dreier seg i stor grad om økonomi, både i form av dårlig lønnsomhet 
og høg risiko. En gårdbruker uttaler at det ikke er noen bra situasjon når man har så 
mye gjeld at man har «ondt i magen». Noen trekker også fram den manglende fritida 
som ikke gjør landbruket attraktivt. Dette representerer en spenning mellom det å ha 
frihet til å disponere sin egen tid og det å mangle fritid. Dette er et dilemma for 
næringa sett under ett, men det kan også være et dilemma for den enkelte gårdbruker. 
Omfanget av fritid har økt for de fleste yrkesgrupper over tid, mens man kanskje i 
landbruket i noen tilfeller har gått den andre veien som en økonomisk tilpasning eller 
av andre årsaker. En gårdbruker uttrykker at manglende fritid blir veldig tydelig nå 
gapet til andre i samfunnet blir for stort. En annen gårdbruker trekker fram at næringa 
har lav status og at dette gjør den lite attraktiv. 
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5.4 Ungdommens tanker om landbruket 
Gårdbrukerne som ble intervjuet ble utfordret på hvilke holdninger de trodde 
ungdommer hadde til landbruket. De svarene som kom var basert på veldig ulikt 
grunnlag, alt fra at det var gårdbrukere som ikke hadde kontakt med ungdommer til at 
noen hadde kontakt med mange ungdommer ut over egne barn. 

Noen av svarene gikk i retning av at landbruket ofte omtales i negative ordelag, med 
syting, dårlig økonomi og lite fritid. Mange blir også formet av foreldregenerasjonen. 
En uttaler at det kan hende man svartmaler for mye, og en annen mener at næringa må 
komme seg ut av sytinga. 

Andre vurderer det slik at dagens ungdommer har andre bedre tilbud å velge blant, at 
de har andre interesser og at de ikke er interessert i praktisk arbeid. Det uttrykkes at 
dagens ungdommer kan velge hva de vil og at holdningen er at de skal ha et fint yrke.  

Atter andre tror at ungdommer ser på landbruket som et lettvint yrke og at de ikke ser 
den store sammenhengen. Følgende uttalelse illustrerer dette: 

«… tror vi arbeider om mårran, drikker kaffe midt på dagen og tar ei økt på 
ettermiddagen, - får tilskuddet i posten og kjører store fine maskiner.» 

5.5 Rekruttering 
Gårdbrukerne ble spurt om overdragelse til neste generasjon av avklart. For noen var 
dette ikke et aktuelt spørsmål ettersom de selv var unge og eller hadde mindre barn. 
For noen er det tydelig at dette er et vanskelig spørsmål. Generelt er det nok slik at 
odelsbarn eller arvinger står mye friere nå enn hva brukerne selv opplevde før de 
skulle overta. Denne friheten kan eksemplifiseres gjennom disse utsagnene: 

• … har ikke lagt press på noe, og den med odel er villig til å overta, men ting 
forandrer seg fort 

• … skal få velge selv. … må ha en grunn for å utvikle gården til attraktiv 
arbeidsplass for framtida 

• … lyst og interesse må være der. Færre vokser opp på gård 

Hos flere er overtakelsen uavklart, foreldre generasjonen vil ikke legge press på dem 
og faren er at de ender opp med å skyve beslutningen foran seg. Denne valgfriheten 
gjør også at det ikke legges mye press på barna for å avklare situasjonen. Når det er 
korte generasjonsintervall betyr det også at barna kan være godt voksne når de får 
muligheten til å overta, noe som det var delte meninger om de syntes var bra eller 
ikke.  

Noen av svarene tyder også på at så lenge overdragelse til neste generasjon er uavklart 
så avventer dagens brukere nye investeringer. Noen er opptatt av at gårdsbruket skal 
være en økonomisk levelig virksomhet for neste generasjon. Det finnes også 
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eksempler på ungdommer i neste generasjon som bevisst har tatt utdannelse for å 
videreutvikle gårdsbruket i retning av bygdenæringer. 

Noen kommenterer at det er viktig at barna får delta i arbeidet på gården og at det er 
viktig for deres interesser og grunnlag for å overta bruket. Det kommenteres videre at 
mye av driften på gårdsbruket er lagt opp slik at barna i mye mindre grad enn tidligere 
er delaktig i det som skjer.  

«Barna blir ikke tatt med. De vokser ikke lengre opp i fjøset som før, og andre 
barn er heller ikke med.» 

5.6 Faglig oppdatering 
Det er stor variasjon i behovet for faglig oppdatering, alt fra at noen savner en viss 
kunnskap til at andre føler at de har fått dekket sitt behov for faglig oppdatering. Det 
behovet som nevnes oftest er økonomi. Videre nevnes behov for kunnskap om ulike 
forhold omkring planteproduksjon, slik som grovfôrproduksjon, enkelte plante-
produksjoner og plantehelse. Innenfor ulike husdyrproduksjoner trekkes det fram 
forhold omkring den enkelte husdyrproduksjonen slik som fôring, drift og dyrehelse. 
Kunnskaper omkring jordbiologi, jordbearbeiding og jordpakking etterlyses også. 
Andre noe mer generelle kunnskapsbehov er knyttet til hygiene, HMS, politikk, 
tekniske løsninger og bedriftsledelse. En bruker uttaler at i kornproduksjon er ikke 
potensialet for inntjening stort nok til å bruke tid på faglig oppdatering. 

Gårdbrukerne oppgir mange ulike kilder til å holde seg oppdatert, og dette vitner om at 
det også finnes mange ulike kilder til faglig oppdatering. Bruken av rådgivere er 
sentral for faglig oppdatering for mange, og det er et mangfold som betegnes som 
rådgivere. For mange er rådgiverne viktig for å holde seg faglig oppdatert i tillegg til 
at de bistår med ulike problemer i tilknytning til gårdsdriften. For brukere som har 
husdyrproduksjon er rådgivere hos Tine, Nortura, Norsk Sau og Geit, dyrleger, Tyr og 
Norsvin viktige rådgivingsaktører. Norsk Landbruksrådgiving trekkes fram av mange 
og dekker et stort spekter av gårdbrukerne. I tilknytning til Inn på tunet nevnes 
fylkesmannens landbruksavdeling. Videre nevnes mer driftsuavhengige rådgivere slik 
som regnskapsfører, Landbrukets HMS-tjeneste og kommunen. Utstyrsleverandører 
anses også som rådgivere. Blant gårdbrukerne er det ulik oppfatning om landbruks-
kontoret i kommunen, hvor en uttaler at landbrukskontoret har topp kompetanse fordi 
de har en generell kompetanse for å legge til rette for å finne og bruke spiss 
kompetanse der den finnes, mens andre ikke betrakter landbrukskontoret som en 
rådgivingsaktør.  

Skrevet materiale er for mange helt sentralt for å holde seg faglig oppdatert. Dette 
omtales både som faglitteratur, tidsskrifter, aviser og internett. Her er det interessant å 
merke seg at flere trekker fram internett som en kilde til faglig oppdatering. Videre 
skjer det faglig oppdatering i form av kurs, studieringer og deltakelse på fagmøter og 
gjennom mer eller mindre formell kontakt med andre bønder og tillitsvalgte i 
landbruket. Studieturer trekkes fram som en arena for faglig oppdatering, ikke bare 
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med utgangspunkt i turens program, men også den uformelle praten mellom 
deltakerne. En svineprodusent savner flere kollegaer for å utveksle erfaringer med. 

I intervjuene kom det fram ulike synspunkter på rådgiving og noen av dem er gjengitt 
her: 

• Bonden må være ekspert på å bruke rådgivere 
• Viktig at rådgiverne kan si ifra at de ikke kan alt 
• God nytte av noen – personavhengig 
• Rådgivere fungerer brukbart – ikke så arrogant å vite alt 
• Må betale og på en måte er det greit. Rådgiverne var mer skolert tidligere, 

både flere og skarpere. Nå er det ventetid 
• Ikke alltid de har så mye å komme med 
• Sta og egen – ikke tillit til alle rådgivere 
• Bruker ikke rådgiverne mye – klarer ikke å lære nok av dem 

På spørsmål om gårdbrukerne noen gang ikke får svar på sine spørsmål og problemer 
så svarer de flest at det bruker å ordne seg, alt fra at problemet er så uvesentlig til at 
det blir prioritert bort å finne en løsning, til at man bruker rådgivere eller prøver, feiler 
og lærer selv. Flere trekker fram viktigheten av å ha et miljø rundt seg av kollegaer 
som kan fungere som diskusjonspartnere, men at gårdbrukerne mangler både kultur, 
tid og tillit til å utnytte dette godt. 

Intervjuene gir ikke grunnlag for å si noe klart om sammenhengen mellom måten å 
holde seg faglig oppdatert på og bruken av rådgivere. Dette vil også avhenge noe av 
rådgivingstradisjonen innenfor de ulike produksjonene. Men vi kan antyde at en mulig 
sammenheng er at en mer offensiv holdning til å søke faglig oppdatering via skrevne 
kilder gjør at fokuset på rådgivingstjenesten blir annerledes. Samtidig med dette er 
flere gårdbrukere klare på at de selv ikke klarer å være eksperter på alt og har behov 
for ulike rådgivingstjenester. Dette kan igjen variere med for eksempel egeninteresse 
hos gårdbrukeren, slik som at noen er veldig teknisk interessert, mens andre ikke er 
det. Dette gjør at både behovet for rådgiving og tilbudet av rådgivingstjenester er 
mangfoldig. 

Gårdbrukerne ble også spurt om de hadde tema eller spørsmål som de trodde kunne 
egne seg til forskning. Oversikten over de temaene som kom fram er gjengitt i 
stikkordsform i vedlegg 2. 

5.7 Om kompetansehevingstilbud 
Gårdbrukerne ble spurt om hva som var viktig for dem når de skulle vurdere et 
kompetansehevingstilbud.  

Det er det faglige innholdet som er viktigste vurderingskriteriet, og gårdbrukerne 
uttrykker at de må ha nytte av kompetansehevingen og behov for den, at den er 
relevant og interessant. Noen påpeker at kompetansehevingen er best hvis den har en 
praktisk tilnærming.  
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Noen er ikke interessert i å ta kurs i det hele tatt, andre prioriterer nøye hvilke tilbud 
de skal velge. En gårdbruker sier at noen kompetansehevingstilbud er pålagt og at det 
sjelden blir prioritert å melde seg på andre tilbud. Noen er bevist på at vedkommende 
har behov for jevnt med kursing både om grunnleggende forhold og nyheter. 

Flere kommenterer at kursleder (ne) er viktig for om de melder seg på kurs.  

Noen er åpen for å ta nettbaserte kurs, men mange foretrekker «live» kurs som en 
uttrykker det. En fortalte at han hadde tatt et nettbasert HMS-kurs og det dette hadde 
blitt et skippertak. En annen kommenterer at i en hektisk hverdag er det vanskelig å 
være disiplinert nok til å gjennomføre et selvstudium. Flere er opptatt av at kursene 
legges til tidspunkt som passer i forhold til arbeidstopper og fjøstider, samt at det er 
vanskelig for noen å være borte over lengre tid. Flere peker på at det å samles har flere 
positive effekter. Det å samles er en motivasjon i seg selv for å ta et kurs, en annen 
sier at når man treffes er det muligheter for å dele erfaringer og det er mange som er 
dyktig og har gode erfaringer. Den sosiale delen av å treffes er også viktig. 

Når det gjaldt prissettingen på kurs mente flere at dette var avhengig av tema, nytte og 
fortjenestemuligheter. Flere var villige til å betale hvis det var interessant nok. En 
kommenterte at tapt arbeidsfortjeneste også er en del av prisen på kompetanseheving. 

De aller fleste vurderte det slik at studiepoeng ikke er viktig for dem og en begrunnet 
det med at det verken ga vedkommende karrieremuligheter eller lønnsøkning. Det 
viktigste med kompetansehevingen er kunnskapen og det man lærer i praksis. Det ble 
pekt på det i noen sammenhenger er viktig med en form for kursbevis for å oppnå en 
godkjenning eller sertifisering. En poengterte at det er greit at muligheten er der for 
dem som ønsker en jobb utenom gården og en annen mente at det kunne være nyttig 
for yngre gårdbrukere som har utdanningsplaner. 

5.8 Ideer til kompetanseløft 
Gårdbrukerne ble spurt om de hadde tanker eller ideer om hva et prosjekt som 
kompetanseløft trøndersk landbruk burde inneholde. Dette var et vanskelig spørsmål å 
forholde seg til for ingen hadde hørt om kompetanseløft trøndersk landbruk før, selv 
om de fikk en kort forklaring i intervjuet. De svarene som presenteres er derfor tanker 
og ideer som den enkelte formidlet der og da uten noen form for bakgrunnskunnskap. 

Flere tok utgangspunkt i utvikling og forbedring, slik som disse utsagnene viser: 

• Det skjer en rivende utvikling. Vi må være framtidsrettet 
• Forbedringsområdene i landbruket er knyttet til å være bedriftsleder, ta valg, 

forstå de økonomiske grunnprinsippene (reklamere, løfte fram, vise at valg er 
viktig). At alle er ute etter å gjøre det bedre 

• Utnytte de fordelene vi har 
• Vi skulle vært bedre 
• De som satser holder seg bra oppdatert. Alltid behov for kompetanse 
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Her gir gårdbrukerne klart uttrykk for behovet for forbedringer. Det er et viktig 
signal å ta med at flere gårdbrukere har et fokus på forbedringer og at kompetanse har 
en rolle i det arbeidet. 

Andre har fokus på kurstilbud med ulikt innhold og ulike typer prosjekter. Her nevnes 
kurs som: økonomi, HMS, KSL, dyrevelferd, husdyrfag, økonomistyring. En uttrykker 
at kursene må organiseres slik at folk velger dem, for eksempel å arbeide med 
markedsføring av tilbudene. Noen vektlegger behovet for å se ting i sammenheng og 
tenke helhetlig.  

En trekker fram behovet for å styrke grovfôrbasert husdyrproduksjon, utnytte 
beiteressurser og faglig satsing på avl og adferd.  

Noen av synspunktene går på rådgivningstilbudet til landbruket. En mener at tiltakene 
bør komme via de rådgiverne som brukes i det daglige, slik som regnskapskontor, 
landbrukskontor og forsøksringer. En annen påpeker at rådgiverne kan brukes som 
drivkraft for å motivere gårdbrukerne. En tredje mener at rådgiving bør samles på ett 
sted og at dette kan gi synergier. 

Andre litt mer løsrevne innspill er: 

• Stipendordninger 
• Hvordan få ungdommen interessert 
• Lokale grupper med bestemte tema – alle er ikke interessert i alt 
• Dra med lokallagene (i Bondelaget) – en fornuftig aktivitet for dem 
• Stimuli til kompetanseheving 
• De beste hodene i kombinasjon med gårdsbruket 
• Stimulere til å la folk tenke på et bredt spekter, gjerne litt annerledes 

5.9 Hvem er bonden? 
Etter å ha intervjuet disse gårdbrukerne så ble det tydelig at de er en veldig mangfoldig 
gruppe. På bakgrunn av intervjuene er bøndene kategorisert i tre grupper. 
Kategoriseringen er gjort på bakgrunn av flere spørsmål, men spesielt viktig har det 
vært om de har gjort endringer i drifta eller om de har planer om å gjøre endringer, 
holdningene til kompetanse og hvordan de orienterer seg i forhold til omverden. Disse 
gruppene har vi kalt: 

1. I samme spor 
2. Deltidsbrukeren 
3. Utvikleren  

I samme spor 
Denne grupperingen kjennetegnes med heltids husdyrbrukere, hvor de fleste har 
landbruksutdannelse (agronom). Mange referer til at de har interesse for jordbruket og 
spesielt interessert i dyr. Ofte er de melkeprodusenter som har gjort store investeringer 
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og har lite økonomisk handlingsrom for tilpasning av drifta. Driftsendringene som 
denne gruppen referer til er kjøp av kvote, og som en sier: ”Tror at det fortsatt skal 
være matproduksjon, men volum må til- ingen ønsket situasjon.” en annen beskrivelse 
av denne situasjonen er: ” Store drifter – klarer ikke over det de skal gjøre.” Svært få 
har avklart neste generasjon og melkeproduksjonen synes ikke å være attraktiv. Dårlig 
lønnsomhet og lite fritid/ferie er begrunnelsene, og spesielt at gapet til andre i 
samfunnet når det gjelder økonomi og ferie, blir så stort at fordelen med å være bonde 
ikke oppveier størrelsen på gapet. En melkeprodusent som snart er pensjonist og med 
uavklart overdragelse sier at: ” Overdragelse – kutte ut melk, krever for mye. Uten 
melk blir gården mer interessant.”  

I denne gruppen finner vi store deler av volumproduksjonen, spesielt i melke-
produksjon. Det at de er i samme spor skyldes delvis at de har investert så mye at de 
har lite handlefrihet, eller at de ikke har planer om å gjøre endringer og dermed 
fortsetter i samme spor. 

Deltidsbrukeren 
Dette er en litt diffus gruppe kjennetegnet med at brukerens hovedfokus ikke ligger på 
gårdsbruket, men på den andre jobben. De har ulike motiver for å være gårdbrukere, 
og ofte er utgangspunktet at de har odel eller identifiserer seg med noen av de andre 
verdiene knyttet til å være gårdbruker. Sterke bånd til eiendommen gjør det uaktuelt 
for noen å selge. Enten sørger de selv for en enkel, lite arbeidskrevende drift eller så 
leies jorda ut. Flere har havnet i denne kategorien fordi gårdsdriften ikke har gitt 
tilstrekkelig økonomi til å være bonde på heltid. 

Utvikleren 
I denne gruppen finner vi brukere som vi kan betegne som utviklere. De har gjort grep 
for å endre tradisjonell drift, eller de utvikler ny type aktivitet mer eller mindre på 
grunnlag av brukets ressurser. Flere av dem har jobb utenom, men med et sterkere 
fokus på utvikling av gårdsbruket enn kategorien deltidsbruker. Flere av dem har gjort 
driftsmessige endringer og jobber for at gårdsbruket skal bli en heltidsarbeidsplass. I 
denne gruppen har flere høgere utdanning, men ikke nødvendigvis innenfor landbruk. 
Som en beskriver det: ”Grunder er skapende og resultatorientert – driver godt.” Flere 
i denne gruppen gir uttrykk for at de tjener godt, og flere er hele tiden på utkikk etter å 
gjøre grep som kan bedre økonomien. En bruker er tydelig på at han forbruker gården 
og at det vil være lite igjen til neste generasjon.  

Motivasjonen for flere i denne gruppen er en genuin interesse for det de holder på 
med, men samtidig også evner å bygge flere bein å stå på. De kjennetegnes med at de 
er på utkikk etter muligheter, noe som denne uttalelsen illustrerer: ”Ikke planer om 
videre endringer – mer er åpen for muligheter.” En utvikler beskriver den ikke 
utviklingsorienterte delen av landbruket på denne måten: ”Noen holder i ku-rompa og 
tør ikke å slippe”. 
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Utviklerne kan ha overtatt på odel, men i gruppen som helhet er bakgrunnen mer 
mangfoldig. Ofte kan de være langt ut i odelsrekka, ikke vokst opp på gården og eller 
komme fra andre deler av landet (med en annen kultur). Flere kjennetegnes av at de 
ikke har de nære båndene til gårdsbruket, som man finner innenfor de to andre 
kategoriene.  

5.10 Oppsummering 
Gruppen av bønder er mangfoldig både når det gjelder formell kompetanse og 
interessen for kompetanseheving, men de svarene som er mest lik er hvorfor 
landbruket er attraktivt for dem, nemlig; frihet, interesse og verdier. Hvor verdier kan 
relaters til samfunnsnytten ved å produsere mat, praktisk og fysisk arbeid og 
forvaltning av eiendommen. Forhold som gjør at landbruket ikke er attraktivt er dårlig 
lønnsomhet, høg risiko, manglende fritid, lav status og for stort gap til andre i 
samfunnet på disse områdene. 

Mange trekker fra agronomutdannelsen som viktig, men at voksenagronom tilbudet 
ikke er godt nok. Dårlig rekruttering til landbruksutdannelse relateres til pessimisme i 
næringa, dårlige framtidsutsikter, lav status og at noen tror at landbruksutdannelse 
bare er for dem som skal overta gårdsbruk. I landbruksutdannelsen er det også en 
«interessekonflikt» mellom praksis og studiekompetanse. Høgere landbruksutdannelse 
relateres til jobber i landbruksbyråkratiet, veiledningsinstitusjoner og liknende. Flere 
trekker fram behovet for en oppgradering av innholdet i «voksenagronom» tilbudet. 

Flere gårdbrukere fortalte at de mer eller mindre ble pålagt å ta landbruksutdannelse 
hvis de skulle overta gårdsbruket. Nå står odelsbarna mye friere, og de oppfordres til å 
velge etter interesse. Dagens ungdom, inkludert odelsbarna har mindre kunnskap om 
landbruket og involveres mindre i gårdsarbeid, noe som gjør at interessen for 
landbruket ikke blir stimulert. Ungdommene har frihet til å velge utdanning etter 
interesse og i påvente av en gårdsoverdragelse som ligger flere år fram i tid, kan man 
ende opp med en helt annen yrkeskarriere. I slike situasjoner kan gårdsoverdragelsen 
bli satt på vent i flere år i påvente av en beslutning. 

Det er stor variasjon i det uttrykte behovet for kompetanseheving, og størst behov 
uttrykkes det innenfor økonomi, men mange andre områder nevnes. Når gårdbrukerne 
vurderer kompetansehevende tiltak er det først og fremst nytteverdien av kursinnhold 
og til en viss fra kursholderne som er avgjørende for om kurset vurderes som 
interessant. I tillegg avhenger beslutningen om kompetanseheving om vedkommende 
har tid og overskudd.  

Flere foretrekker korte kurs i nærmiljøet, og mange vektlegger verdien av å møtes, 
både for det sosiale, men også for å utveksle erfaringer. Det er imidlertid forskjeller 
når det gjelder holdningen til kompetanse, hvor noen ikke har behov mens andre 
oppgir at de aktivt søker kunnskap fra ulike kilder. Det er også slik at de som har høg 
formalkompetanse er de som er mest aktive til å søke ny kunnskap. Dette er et generelt 
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fenomen og et uttrykk for at høg formalkompetanse er en opplæring i forhold til 
kunnskapens rolle og betydning for den aktiviteten de driver. 

Bøndene oppgir mange kilder til faglig oppdatering, slik som faglitteratur, tidsskrift, 
aviser og internett. Rådgiverne i landbruket trekkes også fram når det blir snakk om 
faglig oppdatering. Mange gårdbrukere har selv høg formal kompetanse og stiller krav 
til rådgiverne. Dette betyr at både behovet og tilbudet om rådgiving er mangfoldig. 

Fra innspillene til kompetanseløftprosjektet er det interessant å merke seg behovet for 
forbedringer som kommer fram. Til en viss grad er dette fokuset forankret i gruppen 
«utviklere», men representerer et perspektiv som delvis er sammenfallende med 
holdningene til kompetanse. I relasjon til dette er det verdt å merke seg den verdien 
som erfaringslæring har og som en av gårdbrukerne påpeker så mangler gårdbrukerne 
både kultur, tid og tillit til å utnytte dette godt. 
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6. Resultater fra workshopene 
I dette kapitlet presenteres resultater fra de tre workshopene som ble arrangert. 
Arrangementet av workshopene er grundig beskrevet i kapittel 1.3. Workshopene ble 
organisert rundt «bordduker» med spørsmål som skulle diskuteres og besvares i 
grupper på to og to personer. Workshopene ble avsluttet med en åpen diskusjon 
omkring det gruppene hadde vært igjennom. 

Spørsmålene på «borddukene» var organisert i fire seksjoner med overskriftene: 

• Etablerte sannheter 
• Urettferdige fortrinn 
• Framtiden er her 
• Ønsker og prioriteringer 

De overordnede spørsmålsstillingene er lik, men det ble brukt tre ulike versjoner av 
delproblemstillinger. Resultatene fra besvarelsene på disse spørsmålsseksjonene ga 
ulike innspill og disse er oppsummert i powerpoint bilder. Disse bildene viser 
forekomsten av ulike begreper i svarene på oppgaven. Hyppig forekomst gir stor 
skriftstørrelse.  
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6.1 Etablerte sannheter 
Den første seksjonen med spørsmål er knyttet til etablerte sannheter. De tre versjonene 
av «bordduker» inneholdt litt ulike tilnærminger til å diskutere etablerte sannheter. 
Etablerte sannheter ble forklart som vår fastlåste tro på hva som er våre suksess-
faktorer. Hvis vi ikke utfordrer våre etablerte sannheter, kan de gjøre oss blinde for 
nye muligheter. 

 
Figur 6.1:  Etablerte sannheter 

Diskusjonen om etablerte sannheter var tatt inn for å utfordre deltakerne på forhold 
ved trøndersk landbruk som vi tar for gitt og som kanskje sperrer for å se nye 
muligheter. I diskusjonene omkring etablerte sannheter var gruppene først og fremst 
opptatt av suksesshistorier og omdømmebygging. Videre er det også et fokus på 
holdningsendringer, utviklingsorientert og fagfokus. 
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6.2 Urettferdige fortrinn 
Den andre seksjonen med spørsmål omhandlet urettferdige fortrinn. Også her var det 
tre ulike tilnærminger som ble gitt gjennom spørsmålsstillingene på de tre versjonene 
av «borddukene». Urettferdige fortrinn ble forklart som det som gjør oss til oss og 
gir oss reelle og bestandige fortrinn. Urettferdige fortrinn er vanskelige å kopiere og 
kan åpne for nye muligheter på helt nye områder. 

 
Figur 6.2:  Urettferdige fortrinn 

Urettferdige fortrinn ble lett misforstått i workshopene, noe vi fort ble klar over på den 
første workshopen. Vi la derfor inn en muntlig forklaringsrunde hvor urettferdige 
fortrinn ble forklart som fortrinn trøndersk landbruk har som andre misunner oss, eller 
som ander opplever at det er urettferdig at vi har. På dette spørsmålet er utviklings-
fokus, produksjonsmiljø og holdningsendring de hyppigste stikkordene. 
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6.3 Fremtiden er her 
Den tredje seksjonen hadde fokus på framtiden og gruppene ble utfordret til å besvare 
spørsmålene på en av de tre versjonene av «borddukene». Fremtiden er her ble 
forklart som skjulte eller åpenbare trekk i utviklingen som bryter med det foregående. 
Hvis vi ikke oppdager forhold som allerede har endret seg, vil vi gå glipp av store nye 
muligheter. 

 
Figur 6.3:  Framtiden er her 

Spørsmålsstillinger og diskusjoner omkring «framtiden er her» var tatt inn for å tenke 
framover for først og fremst å se nye muligheter, men også for å oppdage trusler. 
Bildet i figur 6.3 oppsummerer hva som er viktig i et framtidsperspektiv. Denne 
domineres av ulike sider ved kommunikasjon. I tillegg er det viktig å merke seg 
utviklingsfokus, fagfokus og kompetansetilgang. 
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6.4 Ønsker og prioriteringer 
Den siste seksjonen med spørsmål var relatert til ønsker og prioriteringer, gjennom tre 
ulike versjoner med spørsmålsstillinger. Ønsker og prioriteringer ble forklart som 
dyp forståelse av hva våre bønder og ikke-bønder faktisk ønsker og faktisk prioriterer. 
Å forstå ønsker og prioriteringer kan åpne for helt nye muligheter. 

 
Figur 6.4:  Ønsker og prioriteringer 

Ønsker og prioriteringer gir til en viss fra føringer for ønsker til et hovedprosjekt 
kompetanseløft trøndersk landbruk. Viktige stikkord som kom fram her var 
informasjonsspredning, omdømmebygging, bærekraft, kulturlandskap og kvalitet. 
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6.5 Oppsummering 
I bilde 6.5 er alle stikkordene fra alle oppgavene oppsummert. Her blir det tydelig at 
kommunikasjon i form av informasjonsspredning, omdømmebygging og suksess-
historier har en framtredende plass. Like interessant er det å merke seg at utviklings-
fokus, holdningsendringer og fagfokus kommer tydelig fram. Et tredje område er 
lønnsomhet. 

 
Figur 6.5:  Oppsummering 

I etterkant av gruppearbeidene ble diskusjonene oppsummert og det ble gitt anledning 
til å komme med ulike synspunkter. Under presenteres noe av det som kom fram i den 
oppsummerende diskusjonen. 

Det ble pekt på at det er viktig å ha fokus på menneskene, og et perspektiv på dette er 
å involvere ektefellen i større grad og et annet er at kompetanseløft må ha fokus på 
andre enn bare bøndene og på alle aldersgrupper. Noen foreslo at det burde etableres 
ordninger for å sysselsette eldre gårdbrukere slik at unge får overta, f.eks. 
bygdeservice. 

Det ble pekt på at bondens bunnlinje er en utfordring og at den økonomiske 
situasjonen stopper utviklinga. Dette gjør noe med statusen til næringa som er uheldig. 
Noen rettet fokuset på hvordan man kan utnytte de «gode» rammevilkårene vi har. En 
del av denne orienteringen handler om å ha fokus på hele verdikjeden. Andre henvist 
til de som gjør noe nytt i landbruksnæringa. 
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Viktigheten av et godt produksjonsmiljø ble vektlagt sammen med at det er viktig å 
tenke sammen med andre. I slike sammenhenger er gode møteplasser viktig både for å 
underbygge yrkesstoltheten og bidra til kompetanseoverføring. 

Internettet muligheter og utfordringer ble også diskutert, og noen påpekte at den ulike 
bruken blant gårdbrukerne fører til større forskjeller mellom brukerne. Dette kan blant 
annet handle om endringen fra å skaffe seg informasjon til å sortere informasjon. 
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7. Status landbruksutdannelse – kurs 
I dette kapitlet gis det en oversikt over rekruttering til landbruksutdannelse og en viss 
oversikt over kurstilbydere. Det er mange aktører som tilbyr kurs rettet mot landbruket 
og oversikten her er ikke fullstendig. 

7.1 Videregående opplæring 
I tabellen under er elevtall på de ulike utdanningstilbudene satt opp for årene 
2010/2011 og 2011/2012. Tallene fra 2010/2011 er hentet fra forarbeidene til 
forprosjekt Kompetanseløft trøndersk landbruk, mens tallene for 2010/2011 er 
innhentet fra de respektive skolene i oktober 2011.  

Tabell 7.1:  Elevtall i videregående skole naturbruk 

 Skjetlein Øya Rissa Mære Val 
 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 
VG1Naturbruk 77 63 43 41 13 9 48 53 39 78 
VG2 Anleggs-
gartner/idretts-
anleggsfag 

15 14 8 8   11 14   

VG2 Hest og 
hovslagerfag 

18 30 6 8   12 10 11 16 

VG2 Landbruk 
gartnerinæring 

36 34 27 31   21 9 8 13 

VG2 Skogbruk        5 11   
VG2 Akvakultur         18 23 
VG3 Landbruk 6 9 15 20   7 10 9  
VG3 Naturbruk, 
studie-
forberedende 

24 28 26 17   25 28 12 23 

VG3 Gartner-
næring 

      2    

VG4 Påbygging 
etter yrkes-
kompetanse 

31 21         

Annet        (16)   
Sum 207 199 125 125 13 9 131 135 97 153 
Sum 2010/2011: 573 elever. Sum 2011/2012: 621 elever. 

Økningen på 48 elever skyldes i hovedsak økningen på grunnkurs på Val. På en 
forespørsel til Val om hvorfor de har fått så stor økning har vi ikke fått noen konkret 
forklaring, men de antyder at det kan skyldes at Val jobber aktivt med markedsføring 
av utdanningstilbudet. 

Utdanningsdirektoratet fører statistikk over søkertall til videregående opplæring. 
Figuren under viser utviklingen i søkertall nasjonal på videregående nivå naturbruk. 
Av figuren framgår det at VG3 har under halvparten av elevtallet i forhold til VG1 og 
VG2. Dette skyldes at mange velger studieforberedende på VG3 og faller derfor ut av 
kategorien naturbruk. 
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Figur 7.1:  Utvikling av elevtall nasjonalt til studieretning naturbruk. (Kilde: 

Utdanningsdirektoratet.) 

Ved de videregående skolene tilbys det også ulike etter- og videreutdanningskurs i 
ulikt omfang. Ved noen av skolene tilbys det agronomutdanning for voksen. 

7.2 Høgere utdanning 
I en rapport fra Kunnskapsdepartementet i 2010 (Kunnskapsdepartementet 2010) om 
tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020, er også 
behovet innenfor landbruket omtalt. Her bygger de på Eldby (2009) og presiserer at 
det er viktig å forhindre at studietilbud og kompetansemiljø som er viktige for 
landbruksnæringa og samfunnet ikke bygges ned ytterligere som følge av svak 
rekruttering til studiene.  

Den generelle vurderingen av forholdet mellom tilbud og etterspørsel antyder at 
behovet for arbeidskraft med lav utdanning fortsatt vil synke mens behovet for høyere 
utdannet arbeidskraft vil fortsette å stige. Videre heter det at selv med bedret 
informasjon om utviklingen i arbeidsmarkedet er faren stor for at nasjonal 
detaljstyring av utdanningstilbudene kan føre til mistilpasning mellom hva 
institusjonene tilbyr og hva studentene søker på.  

Søkerstatistikken fra Samordna opptak viser at antall studieplasser innenfor landbruk 
(og fiskeri) var 370 i 2010 og 350 i 2011. I 2010 fikk 531 søkere tilbud om studieplass 
og i 2011 fikk 551 søkere tilbud om studieplass. I denne statistikken inngår ikke 
studietilbud ved de regionale høgskolene, men derimot fiskerifag ved Universitetet i 
Tromsø. Dette er en svakhet med kategoriseringen av studietilbud i statistikken fra 
Samordna Opptak. 
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I Norge er det tre institusjoner som pr i dag tilbyr høgere landbruksutdanning. Det 
er UMB (Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, tidligere Norges 
Landbrukshøgskole), Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Disse tre 
jobber sammen med markedsføring av studietilbudene gjennom prosjektet Rett 
landbruksutdannelse jfr. 4.4. 

I figuren under er antallet søkere til landbruksstudiene ved Høgskolen i Nord-
Trøndelag gjengitt. 

 

Figur 7.2:  Førsteprioritetssøkere og møtte studenter til HiNT sine landbruks-
relaterte studier i perioden 2004-2011 

Høgskolen i Nord-Trøndelag tilbyr også ulike kurs til landbruket. Under er kursene 
som ble tilbudet i 2011 opplistet. 

• Almenningsrett. 5 studiepoeng. 2 samlinger på tilsammen 3 
dager. http://www.hint.no/studietilbud/?S_OBJECTID=allmenningsrett 

• Geitehøgskolen, 20 studiepoeng. 4 samlinger på tilsammen 12 
dager. http://www.hint.no/studietilbud/?S_OBJECTID=geit 
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• Biffakademiet. 15 studiepoeng, 4 samlinger på tilsammen 8 
dager. http://www.hint.no/hint/studietilbud/2011_2012/avdeling_for_landbruk
_og_informasjonsteknologi/biffakademiet_15_studiepoeng 

• Rådgiving og utvikling i melkesamdrifter. 5 studiepoeng. 2 
samlinger. http://www.hint.no/hint/studietilbud/2011_2012/avdeling_for_land
bruk_og_informasjonsteknologi/lan906_raadgivning_og_utvikling_i_melkesa
mdrifter 

7.3 Etter- og videreutdanningstilbud i regionen 
Det finnes ulike etter- og videreutdanningstilbud for gårdbrukere i regionen. Noen av 
disse tilbys av videregående skole eller høgskoler, andre tilbys av landbrukets 
organisasjoner. Studieforbundet næring og samfunn er en aktør som har etter- og 
videreutdanning som hovedaktivitet. I tabellen under er Studieforbundet næring og 
samfunn sine kurstilbud i 2010 og 2011 gjengitt. 

Tabell 7.2:  Etterutdanningskurs arrangert av Studieforbundet næring og samfunn 
Midt-Norge. 

Tilbud Varighet Deltakere 2009 Deltakere 2010 
Ungskogpleie 12-24 17  
Ung samvirkebonde/ unge bønder 12-24 47 13 
Erfaringsmøter kvigeoppdrett 12-24 17 19 
Godkalven 12-24 13 15 
Byggeledelse i landbruket 12-24 7 7 
Inn på tunet 12-24 10 7 
Eierskifte 12-24 7 13 
Kvigefôring 12-24 6  
Styrking av smågrisproduksjon 12-24 17  
Juletreproduksjon 12-24 9  
Motorsag/ hogst og motorsag 12-24 14 10 
Fagaktuelt og landbrukspolitikk 12-24 36  
Hogstteknikk 12-24 18  
Grunneierrettigheter 8  13 
Fôringskurs melkeku/ kufôring 12  19 
Fagoppdatering melk 12  84 
Gjeterhundkurs og påbygging 12+12  24 
Praktisk HMS 12  363 
Erfaringsgruppe melkerobot 12  26 
Samvirkekurs 14  70 
Fjøs- og fôringsløsninger for sau 12  6 
Beite for sau og storfebesetninger 15  11 
Fruktbart samarbeid 32  19 
Birøkt 12  5 
Nye næringer 12  11 
Studietur sauproduksjon 12  14 

Flere av kursene som er arrangert av Studieforbundet næring og samfunn er samlet i 
arrangementene Landbrukshelg i Sør-Trøndelag og Landbrukshelg i Nord-Trøndelag. 
Kurset Praktisk HMS arbeid har hatt stor deltakelse. Dette skyldes at noen 
gårdbrukere er pålagt å gjennomføre kurset samt at HMS inngår som en viktig del i 

http://www.hint.no/hint/studietilbud/2011_2012/avdeling_for_landbruk_og_informasjonsteknologi/biffakademiet_15_studiepoeng
http://www.hint.no/hint/studietilbud/2011_2012/avdeling_for_landbruk_og_informasjonsteknologi/biffakademiet_15_studiepoeng
http://www.hint.no/hint/studietilbud/2011_2012/avdeling_for_landbruk_og_informasjonsteknologi/lan906_raadgivning_og_utvikling_i_melkesamdrifter
http://www.hint.no/hint/studietilbud/2011_2012/avdeling_for_landbruk_og_informasjonsteknologi/lan906_raadgivning_og_utvikling_i_melkesamdrifter
http://www.hint.no/hint/studietilbud/2011_2012/avdeling_for_landbruk_og_informasjonsteknologi/lan906_raadgivning_og_utvikling_i_melkesamdrifter
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landbrukets kvalitetssystem - KSL. I tillegg gir gjennomført kurs rabatt på 
forsikringer. Praktisk HMS arbeid gjennomføres i samarbeid med Landbrukets HMS-
tjeneste. 

Landbrukets HMS-tjenester tilbyr også kurs i Praktisk HMS-arbeid og andre kurs. 
De andre kursene er;  

• Inn på tunet – Kvalitet og trygghet (12 timer) 
• Ingen røyk – ingen ild (16 timer) 
• Form din egen arbeidsplass – få overskudd (12 timer) 
• Tillit i markedet – kvalitet hele veien (12 timer) 
• Støyparty (4 timer) 
• Gassalarm (4 timer) 
• Bonde i stress og krise (6 timer) 

Aktivt skogbruk tilbyr ulike kurs gjennom skogbrukets kursinstitutt.  

Norsk Landbruksrådgiving har fire enheter i Trøndelag som tilbyr ulike kurs. Her er 
noen av kurstitlene: 

• Videregående kurs i skifteplan 
• Bruk og håndtering av plantevernmidler 
• Grovfôrkurs 

I tillegg arrangerer Norsk Landbruksrådgiving mange fagdager, markdager og 
temamøter rettet mot gårdbrukere. 

Når det gjelder etter og videreutdanningstilbud så er det mange ulike tilbydere: Noen 
kurstilbud med stor oppslutning tilbys flere ganger, mens andre kurs skreddersys for 
bestemte formål og atter andre tilbys fordi det framkommer et behov for dem. Det er 
ikke slik at et stort uttrykt behov fører til at flere kommer på kurs. Ved Mære 
Landbruksskole refereres det til at det er vanskelig å forutsi hvilke kurstitler som 
selger godt, og at det slettes ikke trenger å være de man har uttrykt behov for.  
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8. Diskusjon 
I dette kapitlet diskuteres noen av funnene fra eksisterende undersøkelser og 
intervjuene. Diskusjonen er avgrenset til forhold som anses relevant for kompetanse-
løft trøndersk landbruk, men denne avgrensningen er ikke enkel fordi problem-
stillinger omkring kompetanse og rekruttering griper inn i mange forhold og gjør det 
hele komplekst. Denne diskusjonen danner grunnlaget for de konkrete innspillene til et 
hovedprosjekt i kapittel 9, mens kapittel 10 er konklusjonene basert på denne 
diskusjonen. 

8.1 Målgruppe 
Vi har sett at gårdbrukere er en mangfoldig gruppe og kanskje den viktigste 
målgruppen for kompetanseløft trøndersk landbruk fordi de er selve kjernen i næringa. 
I tillegg har vi sett på rekrutteringssituasjonen som også omfatter den potensielle neste 
generasjon gårdbrukere. Landbrukets veiledere og ulike utdanningstilbydere er viktige 
aktører for gårdbrukernes kompetanseutvikling. 

Litteraturstudien som er presentert i kapittel 3 omfatter delvis ulike målgrupper. I noen 
tilfeller brukes SSB sin definisjon av landbrukseiendom: eiendommer som benyttes 
eller kan benyttes til jord- og /eller skogbruk og som har minst 5 da jordbruksareal 
og/eller minst 25 da produktivt skogareal. Landbrukets utredningskontor sine 
undersøkelser henter utvalgene til undersøkelsene fra de som har mottatt produksjons-
tilskudd, altså fra Produsentregisteret. Dette fører til at rene skogeiendommer faller 
utenfor. Det er også tatt inn undersøkelser som har fokus på bare skogeiendommer. I 
tabellen under har vi satt opp en oversikt over noen av målgruppene, slik at vi ser hvor 
mange eiendommer/ foretak det er snakk om. 

Tabell 8.1:  Målgruppe eiere av landbrukseiendom (SSB og Statens 
Landbruksforvaltning) 

 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Landet 
Landbrukseiendommer 11 462 9 978 186 774 
Skog 10 7 381 6 053 118 629 
Skog m/ lbr 10 2 513 2 751 35 221 
Rene skog 4 843 3 361  
Søkere produksjons-
tilskudd 2009 3 233 3 570 46 553 
Søkere produksjons-
tilskudd 2011 3 072 3 443 44 723 

Når det er slik at antall eiendommer og landbruksforetak ikke er identisk og at det 
finnes mange ulike løsninger, slik at det er vanskelig å identifisere det totale antallet 
brukere som er i næringa i dag og som kan være en målgruppe for Kompetanseløft 
trøndersk landbruk. Et anslag kan være 14 700 gårdbrukere i Trøndelag. I noen 
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tilfeller kan vi også utgå fra at ektefeller kan være i målgruppen og da stiger tallet 
ytterligere. 

Ser vi videre på hvem som kan være interessert, finner vi noen føringer fra prosjektet 
«Hvor går IN-bonden» (Tyldum Stordahl 2011). Her er det 60 prosent av brukerne 
som takker ja til å være med å få gratis veiledning i begrenset omfang. Vik (2011) 
finner at gruppene «Nedtrappingsbonden» og «Stagnasjonsbonden» utgjør om lag 35 
prosent av brukerne og at det er en tilsvarende andel som ønsker å satse. Nye bønder 
undersøkelsen fra 2010 viser at 64 prosent overtar på grunn av interesse (Eldby og 
Nyhammer 2010). Logstein (2010) finner at 59 prosent vil anbefale barna å ta over 
gårdsbruket. Selv om disse undersøkelsene måler ulike forhold så gir de uttrykk for 
positivitet til næringa. Det betyr at vi kan gå ut fra at omkring 60 prosent er positiv, 
interessert og eller har ei framtidstro. Det er denne målgruppen som er mest relevant å 
rette seg mot for Kompetanseløft trøndersk landbruk, fordi denne gruppen har et 
behov og fordi interessen hos denne gruppen er en betingelse for at noe skal skje. 

8.2 Rekruttering 
Med et anslag på 14 700 gårdbrukere og et generasjonsintervall på 40 år vil det være i 
overkant av 350 nye brukere hvert år. Krymper generasjonsintervallene blir antallet 
større. I følge SSB statistikk var det i 2010 966 eiendomsoverdragelser i Trøndelag. 
Det betyr at omsetningstakten er mye høgere enn hva et generasjonsintervall på 40 år 
skulle tilsi. Dette skyldes blant annet eiendomsoverdragelser i forbindelse med uskifte/ 
skifteoppgjør. 

I statistikk fra SSB finner vi at gjennomsnittsalderen ved overtakelse av landbruks-
eiendom er 51 år. Ser man bort fra kategorien uskifte/ skifteoppgjør synker gjennom-
snittsalderen til 45 år. Gjennomsnittsalderen ved fritt salg er 44 år, mens den er 41 år 
for kategorien gave som omfatter salg til livsarvinger. Av det totale antallet omsatte 
landbrukseiendommer i Norge i 2010 var omtrent 1/3 uskifte/ skifteoppgjør og 25 
prosent var fritt salg utenfor familien. 60 prosent av de nye brukerne var menn, 37,5 
prosent var kvinner og de resterende er andre organisasjonsformer enn personlige 
eiere. 

Den høge gjennomsnittsalderen ved overdragelse betyr at de som blir eiere av 
landbrukseiendom i gjennomsnitt blir det når de er halvveis i sin yrkesaktive alder. 
Dette kan også forklare noe av den høge omsetningstakten av landbrukseiendommer. 
Logstein (2010) finner at 18 prosent av gårdbrukerne hadde kjøpt gården i fritt salg. I 
trendundersøkelsen fra to år tidligere fant man at denne andelen var 16 prosent (Vik 
og Blekesaunet 2008). Blekesaunet (2005) finner at kun 6 prosent av skogeiendom-
mene i Trøndelag er kjøpt i det frie markedet. I Nye bønder undersøkelsen er andelen 
av gårdsbruk som er kjøpt i det frie markedet 12,5 prosent (Eldby og Nyhammer 
2010). Her er det store ulikheter mellom resultatene i de ulike undersøkelsene og også 
i forhold til SSB sin andel. Dette kan skyldes at grunnlaget for beregning av andelen er 
ulikt. Når det gjelder skog kan en årsak være at boplikt kan omgås enklere på mange 
rene skogeiendommer fordi det ikke finnes bolighus der. Dette gjør at det vil være 



 

 

67 

enklere å ta over eiendommen og fortsette å bo der man bor og fortsette med den 
samme jobben. 

Andgard et al (2009) finner at 54 prosent har bestemt seg for å overta og at flere av de 
odelsberettigede enn tidligere er usikre på om de vil overta, noe som støttes i 
intervjuundersøkelsen som er presentert i kapittel 5. I Andgard et al (2009) er det 
kjønnsforskjeller og kvinner er mer usikre og vil i mindre grad enn menn overta. 
Undersøkelsen om trender i landbruket viser at 56 prosent av gårdbrukerne tror at egne 
barn vil overta bruket og 11 prosent tror ikke at noen i slekta vil overta (Vik og 
Blekesaunet 2008, Logstein 2010). Her viser Tyldum Stordal (2011) til et interessant 
funn, nemlig at 12 prosent ikke vil anbefale ungdommene å ta over bruket, mens bare 
8 prosent synes det er greit å selge til noen de ikke kjenner. 

8.3 Interesse og odel 
Edlby og Nyhammer (2010) har undersøkt hva som har motivert nye bønder til å ta 
over gårdsbruket. 64 prosent har overtatt motivert av interessen for gårdsarbeid, 25 
prosent ville bo på gården og 11 prosent for å unngå at gården går ut av slekten. 
Argumentet med å holde gården i slekten, ser ut til å få mindre betydning med årene 
og Eldby og Nyhammer (2010) advarer mot at man overdriver betydningen av dette 
argumentet. Det kan være interessant å se på sammenhengen mellom odel og interesse 
for gårdsdriften. I Eldby og Nyhammer (2010) er det 12,5 prosent som har kjøpt 
gården i det åpne markedet, mens tall fra SSB forteller at 25 prosent av jordbruks-
eiendommer er omsatt i det frie markedet. I tabellen under er odel og interesse satt i 
forhold til hverandre, noe som gir fem ulike kategorier av eiere av landbrukseiendom 
som har ulike motiver for kjøp/overtakelse som igjen vil påvirke deres rolle som 
yrkesutøvere. 

Tabell 8.2:  Mulige sammenhenger mellom motivasjon og odel. 

 Motivert av interesse 
(64 prosent) 

Motivert av bosted 
(25 prosent) 

Motivert av å holde i 
slekta (11 prosent) 

Odel 1. Interessen fører til 
odelsovertakelse 

3. Odel gir mulighet for 
å bo på eiendommen 

5. Følte forpliktelser 

Frie markedet 2. Ønske om 
yrkesutøvelse. Avhengig 
av tilbudet 

4. Ønsket om bosted 
utløser kjøp 

 

De fem rutene med løsninger representerer ulike utgangspunkt for å drive landbruk. 
Eldby og Nyhammer (2010) finner at gårdbrukere som var motivert av bosted og å 
holde gården i slekta var mer misfornøyde med den økonomiske utviklingen og 
arbeidsbelastningen enn de gårdbrukerne som var motivert ut fra interesse for 
landbruk. Haugset et al (2011) finner at manglende motivasjon for melkeproduksjon 
skyldes økonomiske rammevilkår, muligheter for ferie og fritid og rekrutterings-
situasjonen.  
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Med tanke på å rekruttere gårdbrukere som ønsker å satse på landbruket er gruppe 1 
og 2 i tabell 8.2 de mest aktuelle gruppene. Kanskje er det slik at gruppe 2 blir større 
med årene, men dette avhenger i stor grad av hvor mange gårdsbruk som legges ut for 
salg. I tillegg skal man også være oppmerksom på at interessen for å bli gårdbruker 
hos andre enn de som overtar på odel ikke trenger å være veldig stor ettersom at 
næringa ofte ikke framstilles med framtidstro. De som er potensielle gårdbrukere vil 
være de som er genuint interessert i næringa eller ser muligheter i eller i relasjon til 
næringa. 

8.4 Utdannelse 
Den høge gjennomsnittsalderen ved overtakelse av gård har betydning for behovet for 
landbruksutdanning. Tall fra SSB viser at 44 prosent av eierne har landbruks-
utdannelse (på videregående og eller høgere nivå). Dette stemmer bra overens ned 
Trendundersøkelsen 2010 (Logstein 2010), men er noe lavere enn hva Eldby og 
Nyhammer (2010) finner. Eldby og Nyhammer (2010) har sett på de som har overtatt 
bruket de siste 5 årene, og dette kan bety at de som kommer inn i næringa i større grad 
enn tidligere har landbruksutdannelse. Det kan være viktig å huske på at hvis mange 
av disse var opp under 40 år da de overtok så tok de kanskje sin landbruksutdannelse 
for 20 år siden, altså rundt 1990 og framover. På den tiden var antallet elever ved 
landbruksskolene betraktelig høgere enn i dag. 

Med 966 overdragelser i Trøndelag i 2010, og totalt 621 elever i videregående skole i 
2011/12, fordelt på tre studieår, gi i overkant av 200 med landbruksfaglig utdanning 
på videregående nivå til overtakelse av nesten 1000 landbrukseiendommer. Dette 
tilsvarer at litt mer enn en av fem har landbruksutdannelse på videregående nivå. Hva 
situasjonen er nå de skal overta gårdsbruket er en annen, kanskje er antallet 
overdragelser mange færre, kanskje har flere skaffet seg landbrukskompetanse fram til 
de overtar og det kan være slik at flere av de som skaffer seg landbruksutdannelse i 
dag ikke overtar gårdsbruk. 

Trendundersøkelsen 2008 sine tall for Trøndelag viser at andelen med landbruks-
utdannelse er 52 prosent. (Vik og Blekesaunet 2008) Det betyr at bønder i Trøndelag i 
større grad har landbruksutdannelse enn hva gjennomsnittet for landet tilsier. Bjelland 
og Gressgård (2009) finner at neste 65 prosent av bøndene i deres undersøkelse har 
landbruksfaglig utdannelse. Her er det viktig å påpeke at deres utvalg er blant bønder 
som er medlemmer i en forsøksring og en antakelse kan være at bønder med 
landbruksfaglig kompetanse i større grad benytter seg at rådgivingsapparatet som 
forsøksringene er en del av, noe som støttes av funnene i Eldby og Nyhammer (2010). 
I undersøkelsen om den nye melkebonden (Eldby 2010) er andelen med 
landbruksfaglig utdannelse hele 60 prosent. Det leder til en antakelse om at 
melkebønder i større grad enn andre bønder har landbruksfaglig utdannelse. 

I landbrukstellingene for 2010 viser statistikken fra SSB at kun 2,5 prosent har høgere 
utdanning, men her ligger en stor feilkilde i at over halvparten er i kategorien 
«uoppgitt eller ingen fullført utdanning». Dette gjør at det er stor usikkerhet knyttet til 
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SSB tallene. Trendundersøkelsen 2010 viser at 24 prosent har høgere utdanning 
(Logstein 2010) og for Trøndelag et par år tidligere (2008) er andelen 21 prosent (Vik 
og Blekesaunet 2008). I Nye bønder undersøkelsen (Eldby og Nyhammer 2010) finner 
man at hele 40 prosent av de som har startet opp som bønder de siste 5 årene har 
høgere utdanning, og at kvinner i større grad enn menn har høgere utdanning. Bjelland 
og Gressgård (2009) finner at 23 prosent i deres utvalg har høgere utdanning. Austrem 
Bunger (2011) finner at 37 prosent av nye bøndene i Sør-Trøndelag har høgere 
utdanning, og at andelen er høgere i fjellbygdene og blant kvinner. Undersøkelsene 
foran viser at trenden er at de som rekrutteres inn i landbruket i større grad enn 
tidligere har høgere utdanning og Eldby og Nyhammer (2010) finner også at denne 
gruppen i større grad enn tidligere har landbruksutdannelse. Ettersom gjennomsnittlig 
alder ved overtakelse av landbrukseiendom (sett bort fra uskifte/ skifteoppgjør) er 45 
år, så har dette betydning for potensielle gårdbrukeres utdanningsvalg. I figuren under 
er ulike idealiserte utdannings/ yrkesløp illustrert langs en akse som viser alderen. 

Gårdbrukerens alder 

 

 

A: 

 

 

B: 

 

 

 

C: 

 

Figur 8.1:  Illustrasjon av utdannings- og yrkesløp 

Alternativ A (jfr. kategori 1 i tabell 8.2) viser ungdommer på 16 år som har odel og 
velger landbruksfag med tanke på å bli gårdbruker. Dette er naturbruksretningen på 
videregående skole. I tillegg kan noen velge å ta en bachelor utdanning (3-årig 
høgskoleutdanning som krever studiespesialisering, dvs et år ekstra på videregående 
skole i tillegg til landbruks) i tillegg. I dette alternativet får vedkommende muligheter 
til å overta gårdsbruket relativt kort tid etter endt utdanning. En god utdanning på 
videregående nivå vil sikre denne gruppen en god kompetanse for å bli gårdbruker. 
Disse ungdommene stilles imidlertid overfor et valg om å velge landbruksfag eller 
studieforberedende på det tredje året i videregående skole. I intervjuene kom det fram 
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at dette var uheldig ettersom man måtte ta et fjerde år for å få med seg begge delene. 
På dette området oppfattes ikke tilbudet tilfredsstillende nok for ungdommene, og kan 
føre til at man velger bort landbruksfag til fordel for en annen vei fram til 
studieforberedende. 

Alternativ B (jfr. kategori 1 og 3 i tabell 8.2) er ungdommer på 16 år med odel som 
velger studiespesialisering på videregående skole og ofte tar en bachelor og 
masterutdanning. Etter endt utdanning går de ut i yrkeslivet og får muligheten til å ta 
over gårdsbruket i relativt voksen alder. Dere utdanningsvalg kan gjøres på bakgrunn 
av interesser eller at de vet at det vil gå noen år før de får muligheten til å ta over 
gårdsbruket. Med en gjennomsnittsalder på 45 år ved overtakelse av gårdsbruk betyr 
det at gjennomsnittsgårdbrukeren har en ½ yrkeskarriere bak seg før vedkommende tar 
over gårdsbruket. Vedkommende kan da ha en bra jobb som han eller hun ønsker å 
fortsette i. Denne gruppen har i dette tilfellet ingen formell landbruksutdannelse eller 
en landbruksutdannelse som bør oppfriskes. I dag tilbys «voksenagronom» utdannelse 
til denne gruppen. «Voksenagronom» er organisert på ulike måter, og i intervjuene 
mente noen at tilbudet var en overfladisk gjennomgang av mye fagstoff som ligger i 
det som er definert som «agronomutdannelse». Det kan tyde på at det er behov for en 
gjennomgang og modernisering av dette tilbudet, og ikke minst en tilpasning til at 
dette er en gruppe som ofte har høg kompetanse i utgangspunktet og som trenger en 
tilpasset og målrettet kompetanseheving innenfor landbruk. 

Alternativ C (jfr. kategori 2 i tabell 8.2) er ungdommer på 16 år uten odel og som 
velger naturbruk på videregående nivå og kanskje en landbruksrelatert bachelor-
utdanning og i noen tilfeller en masterutdanning. Denne gruppen er motivert ut fra 
interesse for landbruket. Denne gruppen har i utgangpunktet ikke noe gårdsbruk å 
overta fra familie og må kjøpe i det åpne markedet hvis de vil bli gårdbrukere. Flere av 
de i denne gruppen har muligheter for en yrkeskarriere innenfor landbruksbyråkratiet, 
rådgiving og andre støttefunksjoner for primærlandbruket. Det er også mulig at denne 
gruppen er de som etablerer bygdenæringer. Denne gruppen sammen med gruppe B 
kan bidra til å dekke opp de mulige rekrutteringsproblemer med 
landbruksakademikere som kan komme, jfr. Eide Hillestad (2009).  

Disse tre alternativene er skjematiske modeller over utdannings- og yrkesløp. Selv om 
det finnes mange mellomløsninger så går det et skille mellom å ta landbruksutdanning 
som 16/19 åringen og voksne som allerede har en annen utdanning og et annet yrke. 
Ungdommenes behov ivaretas av det ordinære tilbudet i videregående skole (med den 
svakheten at det kreves et ekstra år for å få studieforberedende), mens det i dag finnes 
ulike løsninger for voksne med behov for landbruksutdanning. Det vil være fornuftig å 
tenke to kategorier av landbruksutdannelse en for 16/19 åring og en for voksne. 
Utdanningen til de to gruppene har ulikt formål og det kreves ulik pedagogisk 
tilnærming, praktisk opplegg og faglig vektlegging. 

Det blir da et spørsmål om landbruksutdanningen i videregående skole er tilstrekkelig 
for å bli bonde, eller om det trengs mer eller noe annet og da blir spørsmålet – hva mer 
trenger man. En refleksjon gjort av tidligere leder i Norges Bygdeungdomslag, Nils 
Håvard Øyås (foredrag 12. oktober 2011), i forbindelse med en Nordstat undersøkelse 
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med spørsmålsstillinger fra Norges bygdeungdomslag, er at dagens ungdom endrer 
seg raskere enn utdanningstilbudene. Dette er derfor en utfordring for spesielt gruppen 
16/19 år som har massevis av tilbud å velge mellom og som oppfordres til å velge etter 
interesse. I intervjuene kom det fram at ungdommenes interesse for landbruk ikke ble 
stimulert på samme måte som tidligere fordi landbruket nå er mer lukket for egne og 
andre barn. 

For de som overtar gårdsbruket i voksen alder og kanskje har en helt annen utdanning 
og yrkeserfaring, så bør de ha et utdanningstilbud som er tilpasset deres situasjon både 
i forhold til faglig innhold og praktisk tilrettelegging. I evalueringen av Høgskole-
senteret i Kristiansund (Bye og Haugum 2009) fant man at heltidsstudenter er først og 
fremst motivert ut fra faget og er jevnt over yngre enn deltidsstudenter. Ungdommer 
som ønsker å studere er i stor grad mobile. For eldre studenter var det like viktig at det 
fantes et studietilbud som passet deres studiesituasjon og ikke nødvendigvis at det var 
et bestemt fag. Dette understreker betydningen av å ha deltidsstudier som er praktisk 
tilpasset gruppen, noe som bør tas i betraktning ved utvikling av nye fagtilbud også på 
landbruksområdet. 

En trend som vises fra flere av undersøkelsene er at utdannelse stimulerer til å 
etterspørre mer utdannelse. (Bjelland og Gressgård 2009, Eldby og Nyhammer 2010) 
Austrem Bunger (2011) finner at de med landbruksutdannelse i større grad enn de 
uten, mener at det bør innføres utdanningskrav. Bjelland og Gressgård (2009) fant at 
54 prosent mente at formell landbruksutdannelse er viktig for vellykket gårdsdrift. 

Flere av studiene som er referert foran viser at kompetanse har betydning for 
landbrukets framtid. Det er imidlertid ulike synspunkter på hvilken kompetanse som 
trengs for å være gårdbruker. I intervjuene kom det fram at agronomutdanning var 
viktig for å utøve landbruksyrket. Her må vi huske på at dette er den agronom-
utdannelsen de fikk den gangen de gikk på landbruksskolen og som har vært egnet for 
måten de har drevet på. Dette sier imidlertid lite om hvor egnet dagens innhold i 
utdanninga er i forhold til hva som kreves framover. 

Trenden er at en større og større andel av gårdbrukerne har høgere utdanning. Kanskje 
er det slik at høgere utdanning må til for at landbruket skal kunne holde tritt med den 
utviklingstakten som er ellers i samfunnet for å være konkurransedyktig. I tillegg må 
tilbudet av høgere utdanning må være godt nok til å gi næringa gode byråkrater og 
veiledere for å bistå ei næring hvor kompetansenivået er høgere og som stiller andre 
krav til sine veiledere. Utfordringen med høgere landbruksutdannelse er blant annet 
lav interesse for utdanningstilbudene, som gjør at utdanningsinstitusjonene får 
problemer med å opprettholde studietilbudene fordi studentgrunnlaget er for lavt. 

På tvers av disse kategoriene vil det alltid være behov for etter- og videreutdanning til 
landbruket. I dag finnes det mange aktører og mange tilbud, men interessen er 
varierende. Det er heller ikke samsvar mellom kurs som det er uttrykt behov for fra 
næringa og kurs som rekrutterer godt. Noen kurs er pålagt og kan føre til at andre 
kurstilbud prioriteres bort. Etter- og videreutdannings tilbud og etterspørsel er 
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mangfoldig, og det man kan forbedre er gårdbrukerne sin rolle som kjøpere av slike 
tilbud. 

8.5 Veiledning 
Det vil være mer framtidsrettet å snakke om veiledning til landbruket i stedet for 
rådgiving. En veileder skal bidra til å gi bonden (beslutningstakeren) mulige løsninger, 
mens en rådgiver gir konkrete råd. En endring til veiledning gir et tydeligere signal om 
at det er bonden som er beslutningstakeren. Denne begrepsendringen er vanskelig 
fordi rådgiving er så godt innarbeidet. 

Noen av undersøkelsene over berører veiledning til landbruket. Gruppen veiledere er 
mangfoldig og forskjellig ut fra hvilke produksjoner bøndene har. Andgård et al 
(2008) finner at 73 prosent av eierne benytter seg at TINE sitt veiledningstilbud. 
Bjelland og Gressgård (2009) finner at bønder som er utdanningsorientert i større grad 
etterspør veiledningstjenester. Dette bekreftes også av Eldby og Nyhammer (2010) når 
de sier at bønder som har utdanning i større grad mener at de har nytte av kurs og 
veiledning. 

Eldby (2010) finner at TINES veiledningstilbud er viktig for mange bønder. De fleste 
bønder mener at dagens rådgivningstilbud dekker deres behov, men noen etterlyser en 
mer spesialisert og målrettet veiledningstjeneste. I litteraturstudien (eks Bjelland og 
Gressgård 2009) og i intervjuene kom det fram at gårdbrukere med høgere utdanning 
bruker veiledningstjenesten på en annen måte. Dette i tillegg til at mange bønder etter 
hvert har høg formalkompetanse på relevante områder gjør at det stilles andre krav til 
veilederrollen. Landbrukets veiledere inngår i den gruppen landbruksakademikere som 
Eide Hillestad (2009) har studert. Direktør Anders Heen i Norsk Landbruksrådgiving 
har i en artikkel i Bioforsk FOKUS også uttrykt bekymring for rekruttering av 
veiledere. Han sier at bonden i større grad enn tidligere vil kreve mer av veilederne og 
behovet for spisskompetente veiledere vil øke. Heen (2012) anslår at Norsk 
Landbruksrådgiving har behov for 150-200 nye veiledere fram mot 2020. Bonden vil 
trenge en god basiskompetanse (agronomi, teknikk, økonomi, driftsledelse, miljø, 
klima, energi m.m.) som gir grunnlag for utvikling av spesialkompetanse innenfor de 
aktuelle produksjonene. 

Kjesbu et al (2008) finner at mange bønder er frustrerte over at man ikke har klart å få 
til bedre samordning av veiledningstjenestene i landbruket. I tillegg poengteres det at 
de bøndene som kommer til å være med framover vil stille større krav til veiledere. 

Sanness (2011) finner at personlig dialog ser ut til å ha en positiv effekt på 
skogeiernes aktivitetsnivå, og at kvinnelige skogeiere ser ut til å være mer opptatt av å 
motta faglige råd fra skogbruksleder enn mannlige skogeiere og at dette kan ses i 
sammenheng med at kvinnene har høy utdannelse, men ikke innenfor skogbruk. Det 
konkluderes med at kvinnelige skogeieres behov kan anses som en indikator på 
behovet til nye skogeiere, uavhengig av kjønn. Dette betyr at veiledning vil være 
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viktig framover og den personlige dialogen som veilederen kan stå bak blir viktig 
for aktivitetsnivået. 

8.6 Behov for etter- og videreutdanning 
Flere av undersøkelsen har på ulike måter forsøkt å identifisere fagområder hvor 
bønder har behov for kompetanse. Fagområder som etterspørres er økonomi og 
regnskap (Kjesbu et al 2008, Bjelland og Gressgård 2009, Eldby 2010, Eldby og 
Nyhammer 2010, Austrem Bunger 2011), driftsplanlegging og driftsledelse (Bjelland 
og Gressgård 2010, Eldby 2010, Eldby og Nyhammer 2010, Austrem Bunger 2011), 
husdyr-, jord- og plantefag (Eldby 2010), data og internett (Bjelland og Gressgård 
2009), energiproduksjon (Austrem Bunger 2011) og lover og forskrifter (Austrem 
Bunger 2011). I undersøkelsen om Etter- og videreutdanningsønsker hos gårdbrukere i 
Nord-Norge og Nord-Trøndelag (Polarfakta 2011) er interessen størst for følgende 
etterutdanningstema; nedbør og grøfting, våren kommer tidligere, skjøtselstiltak i 
kulturlandskapet og optimal beitebruk. I flere av disse undersøkelsene er svarkategori-
ene gitt, noe som betyr at respondentene må svar i forhold til foreslåtte fagområder og 
ikke artikulere behovet med egne betegnelser. 

Oversikten over etter- og videreutdanningstilbud i kapittel 7.3 viser noen av de 
kursene som tilbys til bønder. Landbruksmeldinga peker på viktigheten av å støtte opp 
omkring tilbyderne og at det er viktig å få til en god ansvarsfordeling mellom dem. 
Det er viktig med mangfold på tilbudssida ettersom landbruksnæringa er mangfoldig, 
samtidig bidrar dette mangfoldet til at andre kurs etterspørres av landbruksnæringa. 

Eldby og Nyhammer (2010) finner at 70 prosent har tatt etterutdannelse som er 
relevant for gårdsdriften. I Austrem Bunger (2011) sin undersøkelse blant nye bønder i 
Sør-Trøndelag hadde 59 prosent av de som hadde deltatt på etterutdanningskurs, 
deltatt på kortvarige kurs. Undersøkelsen om etter- og videreutdanningsønsker viser at 
bønder foretrekker en enkel vei til å skaffe seg kompetanse, noe som innebærer lavt 
tidsforbruk og et tilbud lokalt. Bjelland og Gressgård (2009) finner at manglende tid 
og overskudd er barrierer for å delta på kurs. De finner også at det er viktig at 
innholdet i undervisningen relateres til den daglige driften og at valgfrihet kan føre til 
at relevant basiskunnskap faller ut.  

I intervjuene kommer det tydelig fram at erfaringslæring er viktig for gårdbrukerne, 
noe som også understrekes av Hansen og Greve (2010). Flere trekker fram at 
erfaringslæring kan være en viktig kilde til å innarbeide et utviklingsfokus i næringa. 
En barriere for å få til dette er at næringa ikke har kultur, tid og tillit nok til å utnytte 
dette. Kanskje er det denne barrieren man må overvinne for at en større del av 
næringsutøverne skal se behovet for og effekten av kompetanse for deres yrkes-
utøvelse, som kan gi gevinster i form av bedre lønnsomhet og framtidstro. 

 





 

 

75 

9. Mulige oppgaver i et hovedprosjektet 
Det finnes en rekke mulige tiltak og innretninger på et hovedprosjekt kompetanseløft 
trøndersk landbruk. Landbruket som næring har behov for å stimuleres på ulike 
områder for å være utviklingsorientert og best mulig rustet til å møte framtida. I dette 
kapitlet trekkes det fram aktuelle områder hvor et hovedprosjekt kompetanseløft 
trøndersk landbruk kan bidra. 

9.1 Utviklingsorientering 
Nettopp det å være utviklingsorientert er en mulig retning for et hovedprosjekt. 
Kompetanse har en viktig rolle både for å skape utviklingsorientering og for å forbli 
utviklingsorientert. Her kan det være snakk om å gjøre de ca. 60 prosent av dagens 
gårdbrukere som virkelig vil være med å utvikle næringa videre utviklingsorientert. 
Noen av dagens gårdbrukere er det allerede og disse kan fungere som gode forbilder 
og kilder til erfaringslæring. Det vil være viktig å løfte statusen til erfaringslæring i 
landbruket, for ofte blir ikke gårdbrukernes egne erfaringer verdsatt i kunnskaps-
utviklingen. Barrierene for dette er at landbruket har liten kultur for å dele erfaringer, 
manglende tid og tillit. Dette krever en form for kulturendring i måten næringa 
forholder seg til kunnskap og kompetanse, som på sikt vil endre holdningene til 
kunnskap i næringa. Det er derfor viktig å skape et miljø hos og rundt gårdbrukerne 
der erfaringslæring verdsettes. Vi kan også snakke om en holdningsendring og relatere 
det til begrepsavklaringen i kapittel to, hvor holdninger sammen med evner ble 
betraktet som et filter for tilegnelse av kunnskap fra den objektive kunnskapsbasen og 
tilegnelse av ferdigheter gjennom erfaring og praksis. 

Vårt forslag til et mulig tiltak er å etablere lokale arenaer hvor kunnskap og 
erfaringslæringer står høgt på dagsorden. I dag finnes det ulike møteplasser som i 
større eller mindre grad ivaretar dette, og som det er mulig å bygge videre på. Gode 
modeller blant disse bør stimuleres og fungere som modeller for andre. Vi tror det er 
viktig med den lokale forankringen og et samarbeid med relevante aktører som omgir 
gårdbrukeren, eks landbrukskontor og veiledere. En viktig felles oppgave blir å 
arbeide med de tre kompetansekomponentene som kan påvirkes. Den ene er 
holdningen til kompetanse, den andre er verdsetting av praksis og erfaring og den 
tredje er tilegnelse av kunnskap fra den objektive kunnskapsbasen. 

9.2 Utdanning 
Landbruket som næringa har i dag ulike utfordringer og vil også møte det i framtida. 
Ei kompetent næring vil være bedre rustet til å møte disse utfordringene. I dag er 
interessen for landbruksutdannelse på videregående og høgere nivå bekymringsfullt 
lav, med tanke på behovet i næringa. Selv om deler av næringa signaliserer behov for 
arbeidskraft framover appellerer ikke dette til mange nok ungdommer. En del av 
utfordringene er knyttet til manglende samsvar mellom næringas behov og 
ungdommenes interesse. Det er i dette skjæringsfeltet at landbruksutdannelse må finne 
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sin plass, og jo større spennet er mellom ungdommenes interesse og næringas behov, 
jo mer utfordrende er det å lage en god utdannelse. 

Det er delte meninger om hva som er rett nivå for å ha en tilstrekkelig landbruks-
utdannelse, men uansett bør fokuset ligge på å rekruttere nok elever og studenter til å 
forsyne primærlandbruket, veiledninga og byråkratiet med kompetent arbeidskraft. 
Dagens landbruksutdanningstilbud er ikke interessant for mange nok. Dette skyldes 
flere forhold, blant annet at dagens unge står helt fritt til å velge utdannelse etter 
interesse. I denne interessekampen står landbruket svakt med dårlig lønnsomhet, lite 
fritid og lav status. Disse forholdene overskygger det som gjør landbruket attraktivt; 
frihet, interesse og verdier som samfunnsnyttig matproduksjon, praktisk og fysisk 
arbeid og eiendomsforvaltning. Landbruket har blitt en mer lukket næring og dagens 
ungdommer får dårligere muligheter til å utvikle sin interesse for landbruk. Måten 
landbruket omtales på i enkelte sammenhenger og negative uttalelser om næringa fra 
mange næringsutøvere påvirker ungdommenes interesse. 

De som har agronomutdannelse mener at denne utdanningen er godt tilpasset å drive 
landbruk. I tillegg ser vi at så mange som 40 prosent av nye bønder har høgere 
utdanning. I videregående skole er det en utfordring å kombinere landbruksutdannelse 
og studiekompetanse, for å få dette til må elevene ta et fjerde påbyggingsår. Dette kan 
være en årsak til at de som ønsker høgere utdanning velger bort naturbruk. Samtidig er 
det flere som påpeker behovet for relevant praksis i utdanningen. Problemet blir ikke 
mindre med at det er få elever totalt og vanskelig å forsvare økonomisk ulike tilbud.  

Det har også skjedd en endring fra at odelsbarn ble pålagt/ oppfordret til å ta 
landbruksutdannelse til at de i dag får velge fritt. Korte generasjonsintervall gjør at 
odelsbarna er godt voksne når de får overta gårdsbruket. Da har de kanskje en halv 
yrkeskarriere bak seg og det er kanskje ikke så attraktivt å overta et gårdsbruk. For de 
som velger å overta gårdsbruket så har de behov for landbrukskompetanse og 
voksenagronom er et tilbud for denne gruppen. Det er ulike synspunkter på innhold og 
form på dette tilbudet, og det er behov for å utvikle et hensiktsmessig utdanningstilbud 
til voksne. 

Utdanningstilbudene må gjennomgås med tanke på at tilbudet i videregående skole 
skal balansere mellom ungdommenes interesse og næringas behov for kompetanse. I 
tillegg må det legges vekt på å utvikle et mer tilpasset kompetansetilbud til voksne 
som ønsker landbrukskompetanse. Ønsket nivå på kompetansen vil være et spørsmål 
til diskusjon i tida framover 

9.3 Veiledning 
Veiledningsaktørene i landbruket har en viktig rolle som en del av gårdbrukernes 
faglige oppdatering. Noen gårdbrukere gir uttrykk for at veilederne bør samordne seg 
bedre for å veilede landbruket, i tillegg er det noen som er misfornøyd med 
veiledernes kompetanse. Samordning av veiledningstjenesten og fokus på mer 
helhetlig rådgiving etterlyses både av gårdbrukere og i deler av veiledningstjenesten. 
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Det finnes eksempler på samarbeid mellom ulike rådgivingsaktører, hvor de 
involverte ser stor nytte av samarbeidet. Slik samarbeid bør løftes fram og brukes som 
gode eksempler til etterfølgelse for andre. 

Hvis man lykkes i å heve gårdbrukernes kompetanse vil de etter hvert stille større krav 
til veilederne, noe som veiledningsaktørene må ta hensyn til. En friere markeds-
situasjon i veiledningsmarkedet kan gjøre at veiledningsaktørene må sikre at de har 
god kompetanse og i tillegg får gårdbrukerne selv et større ansvar for å kjøpe den 
veiledningen de har bruk for. Undersøkelser viser at gårdbrukere med høg kompetanse 
bruker veiledningsaktørene annerledes og kjøper veiledningstjenester i større 
utstrekning (Bjelland og Gressgård 2009). I utviklinga innenfor skogbruket tyder det 
på at dialogen med veileder er viktig for næringsaktivitetene og trender er at de med 
høgere utdanning bruker veilederne i større grad (Sanness 2011). Innenfor 
skogbruksnærings ser det ut til at veilederne får en ny rolle som pådriver for aktivitet 
og verdiskaping, et behov som også kan melde seg innenfor jordbruket på sikt. Denne 
pådriver rollen er noe annerledes og kommer som et resultat av utviklinga i næringa, 
med dårlig lønnsomhet og med mange skogeiere som ikke har noe forhold til skogen 
sin. Mange av dagens skogeiere bor helt andre steder enn hvor skogeiendommen 
ligger og er vanskelig tilgjengelig for de som skal være pådrivere. Derfor kreves det at 
denne pådriverrollen utvikles sammen med andre tiltak som er effektive og målretta 
med tanke på økt aktivitet innenfor primærskogbruket.  

Landbruket som næring vil ha stor nyttet av at gårdbrukerne og veiledningsaktørene 
spiller på lag og gjør hverandre gode. Derfor er det viktig at veiledningsaktørene har 
en rolle på gårdbrukernes lokale arenaer, slik at de også kan ta del i erfarings-
utvekslingen.  

Det er derfor viktig at et hovedprosjekt involverer veiledningsaktørene som viktige 
medspillere for gårdbrukerne og som et ledd i å heve kompetansen i næringa. Her 
etterlyses også en mer helhetlig rådgiving, slik at næringsaktørenes sammensatte 
hverdag også forstås av veiledningsaktørene. 

9.4 Kommunikasjon 
Mange av resultatene og innspillene etterlyser kommunikasjon om landbruket som et 
ledd i næringas omdømmebygging. I workshopene kom det fra at næringa måtte få 
fram suksesshistoriene. Landbruksnæringa sliter med lav status, syting og dårlig 
lønnsomhet. Næringa selv bidrar til dette, men det er mange som ønsker at man kan få 
formidlet de gode sidene ved landbruksnæringa. Mange i næringa ser ut til å være 
samstemt om at frihet, interesse og verdier som samfunnsnyttig matproduksjon, 
praktisk/ fysisk arbeid og eiendomsforvaltning er forhold som gjør næringa attraktiv. I 
tillegg finnes det gårdbrukere som har lyktes med sine satsinger både innenfor 
tradisjonelle produksjoner og innenfor nye produksjoner. Dette er det behov for å få 
formidlet for å heve statusen til landbruket. 
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Kompetanseheving i landbruksnæringa vil også bidra til å heve næringas status. Slik 
sett har kompetanse en indirekte effekt på status og muligens omdømmebygging. Selv 
om den enkelte bonde ikke har noen nytte av studiepoeng (i lønnsforhandlinger og 
karriereutvikling), så vil næringa som sådan styrke sin status ved at næringsutøverne 
har studiepoeng. I et hovedprosjekt som Kompetanseløft trøndersk landbruk er det 
viktig å bidra til å bygge opp næringas omdømme gjennom det arbeidet som gjøres 
med kompetanse. Det innebærer at prosjektet bør vektlegge og informere om hva som 
skjer både innad i landbruksnæringa og til omverden generelt. 
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10. Konklusjon 
Problemstillinger omkring kompetanse og rekruttering i landbruket er mange og 
kryssende. Gjennom dette arbeidet er det avdekket noen underliggende dilemmaer 
eller grunnleggende utfordringer for kompetanse og rekruttering i landbruket. Disse 
dilemmaene er belyst under: 

• Konkurransedyktigheten i næringa 
• Praksis kontra formell utdannelse 
• Slipp til de unge – når de er 45 år? 
• Framtidsbondens kompetansebehov 

10.1 Konkurransedyktigheten i næringa 
Dårlig lønnsomhet i de tradisjonelle produksjonene er en av de største utfordringene 
for produsentene, både skogbrukere og jordbrukere. Landbruket har effektivisert og 
tatt i bruk innovasjoner som har gjort at teknologien har erstattet arbeidskraft. Til tross 
for dette har lønnsomheten blitt mindre og mindre. I slike situasjoner har dyktige 
næringsutøvere klart seg bedre. Et første tegn på dårligere lønnsomhet i jordbruket 
kom når ektefellene begynte å arbeide utenom gårdsbruket, fordi det var behov for å 
spe på familieinntekten. Når dette ikke lengre er nok får vi etter hvert deltids-
gårdbrukere som henter en større og større andel av inntekta utenfor gårdsbruket. Da 
blir det krevende å ha nok tid til landbruksproduksjonen og det er en fare for at 
landbruket ikke vies den oppmerksomheten som kreves for fortsatt å være 
konkurransedyktig. Dette er spesielt kritisk for husdyrproduksjoner som er 
tidskrevende for å skape gode resultater. Dette handler både om tid og kompetanse. 
Mye tydere på at for noen er deltidsgårdsbrukeren en fase før vedkommende leier ut 
jorda til aktive bønder, fordi driftsformen blir ulønnsom og jordleien bidrar til positiv 
inntekt. Når det gjelder skogeierne så synker både interessent og aktiviteten i 
skogbruket nå lønnsomheten synker, og inntekt hentes i større grad utenfor 
primærproduksjonen. For jord og skogeiere i denne situasjonen er landbruks- og 
skogkompetanse helt uinteressant. Derfor er lønnsomheten i næringa en viktig premiss 
for etterspørselen etter kompetanse. 

En mulig og interessant parallell er utviklingen innenfor skogbruket og utviklingen 
innenfor landbruket. Follo et al (2006) finner at 2 prosent av skogeierne identifiserer 
seg med yrkesbetegnelse skogeier, mens Logstein (2010) finner at 55 prosent av 
bønder identifiserer seg med yrkesbetegnelsen bonde. Er det slik at utviklingen 
innenfor landbruket er lik den utviklingen vi har sett innenfor skogbruket, hvor færre 
og færre er aktive skogbrukere og henter ut næringsinntekt, men fortsatt sitter som 
eiere av skogen/eiendommen. Fortsetter trenden kan det være slik at mange eier 
landbrukseiendom, men et fåtall utøver yrket/ driver næringsvirksomhet. Utviklingen i 
skogbruket har ført til redusert avvirkning - kan utviklingen bety at vi får redusert 
produksjon i landbruket om noen år. Nå er det noen vesensforskjeller mellom 
landbruk og skogbruk, blant annet jordlovens bestemmelser om driveplikt, hvor brudd 
på driveplikten er lett synlig på kort sikt, mens det er vanskelig å avgjøre om en 
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skogeier burde hogd skogen det ene eller andre året (når det gjelder skogforyngelse er 
dette enklere å følge opp tidsmessig). Med en slik utviklingstrend kan det bli store 
utfordringer med å opprettholde målene om økt matproduksjon (Landbruksmeldinga 
2011). 

Arnesen (2011) kommenterer at utviklingstrendene i skogbruket, med at økonomien i 
primærleddet blir så dårlig at det er lite interessant for skogeierne å drive nærings-
virksomheten, men at mesonivået er interessert i aktiviteten. Mesonivået tolkes i denne 
sammenhengen til å omfatte industrien, skogeierforeninger og regionale myndigheter. 
Disse er interessert i at det skjer aktivitet på primærnivået og mange av de 
skogbruksrettede prosjektene i Trøndelag har fokus på å øke aktiviteten i 
primærleddet. Interessen fra mesonivået er relatert til skogen som ressurs, 
råvareleverandør og skogsindustriens behov for virke samt det verdiskapings-
potensialet som finnes. Veiledninga innenfor skogbruket får også en ny rolle med å 
være pådriver for aktivitet i skogen, spesielt for de skogeierne som har et fjernt forhold 
til at de eier skogen og skal drive den. Utviklingen i verdikjedene både innenfor 
skogbruk og jordbruksproduksjonene går i retning av at primærleddet skvises 
økonomisk, mens andre deler av verdikjedene høster gevinsten. Dette gjør det lite 
økonomisk attraktivt å være primærprodusent. 

Hvis nå trenden er slik, finnes det muligheter for å bryte trenden eller vil man møte en 
krise hvor for eksempel offentlige aktører overtar primærproduksjon, eller at vi må 
baserer vårt behov for mat på importerte matvarer? Hva som skjer med eiendoms-
rettigheten i en slik situasjon er uklart, hva med bosetting i distriktene og flere andre 
grunnleggende spørsmål om samfunnsutviklingen. En annen mulighet for å bryte 
trenden er å bedre lønnsomheten i primærproduksjon. Dette kan gjøres gjennom 
reduserte kostnader, høgere inntekter og eller gjennom ulike former for økonomisk 
støtte. Kostnadene i landbruket følger samfunnet ellers, inntektene i landbruket er 
regulert gjennom jordbruksavtalen og ytterligere kontrollert av prisforhandlinger i 
matverdikjeden og støttesystemene er under politisk press. Et trendbrudd på dette 
område vil kreve radikale endringer på ett eller flere av områdene. 

Lønnsomheten i landbruket og spesielt i mat og fiberproduksjon er viktig for å nå 
produksjonsmål, og manglende lønnsomhet marginaliserer både tiden som legges ned 
i næringene og kompetanse som erverves for å drive disse næringene. 

10.2 Formell utdannelse og praksis 
Kunnskapsdepartementets rapport om tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet 
arbeidskraft fram mot 2020 (Kunnskapsdepartementet 2010) slår fast at behovet for 
arbeidskraft med lav utdannelse vil synke mens behovet for høyere utdannede vil 
fortsette å stige. Andelen ansatte med høgere utdanning øker i samfunnet og også i 
landbruket. Landbruksmeldinga (2011) peker på at et høgt kunnskapsnivå og 
innovasjonsevne er nødvendig for å nå målene i landbruks- og matpolitikken. På de 
aller fleste områder i samfunnet løftes kunnskap og utdannelse opp som viktige 
elementer i den videre utviklingen. Mange av utøverne i landbruksnæringa retter 
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derimot fokuset på praksis, praktiske tilnærminger og understreker viktigheten av 
dette for den næringsvirksomheten de driver. Uttalelsen om at man ikke lærer å drive 
gårdsbruk når man tar høgere utdannelse er et eksempel på dette. Allikevel er det en 
voksende andel av bøndene som har høgere utdannelse, men ikke nødvendigvis 
innenfor landbruk. Intervjuundersøkelsen viser at de med høgere utdannelse og gjerne 
på andre områder enn landbruk ofte etablerer bygdenæringer.  

Det kan oppfattes å være motpoler, det å ha høgere utdannelse og det å ha praksis, 
eller læring gjennom utdannelse og læring gjennom praksis. Storsamfunnets fokus på 
høgere formell utdannelse kan overskygge verdien av praksis. I et utviklings- og 
innovasjonsperspektiv kan høgere utdannelse ha en funksjon som utviklingsdriver. 
Poenget må være å klare å balansere kompetanseutviklingen mellom kompetanse-
ervervelser fra praksis og kompetanservervelse fra en kunnskapsbase. Høgere 
utdannelse innebærer ofte en orientering mot å høste fra den kunnskapsbasen som 
finnes. Dette vil være en viktig kilde for innovasjoner og utvikling i landbruket, men 
det må ikke bli et motsetningsforhold mellom kunnskapsbasen og praksis. Lai (1997) 
sin definisjon av kompetanse omhandler nettopp kunnskap, erfaringer, evner og 
holdninger. Evnene er gitt og holdningene kan påvirkes til å se verdien av 
kunnskapstilegnelse og tilegnelse av praksis. Videre påpeker Lai (1997) at kunnskap 
ofte ikke er tilstrekkelig og at det kreves erfaringer i tillegg. Det vil derfor være viktig 
at man i iveren etter kompetanse i landbruket klarer å balansere viktigheten av 
kunnskap og erfaringer. Det sterke fokuset på kunnskap tilsier at det er behov for å 
løfte fram den verdien erfaringer bidrar med i utvikling av kompetanse. 

10.3 Slipp til de unge – når de er 45 år 
I tillegg til synkende lønnsomhet er en av de aller mest grunnleggende utfordringene 
til rekruttering og kompetanse i landbruket at neste generasjon ikke slipper til før de er 
godt voksne og har et halvt annet yrkesliv bak seg. 

Slik var det jo også tidligere kan man si, men da var det ofte økonomisk rom for at 
flere kunne hente lønna si fra et og samme gårdsbruk. I tillegg var mulighetene for 
utdanning mindre og ikke like aktuelle, og yrker gikk oftere i arv fra generasjon til 
generasjon. I dagens samfunn står de unge fritt til å velge utdannelse etter interesse, og 
utdanningsvalg kobles til utvikling av egen identitet (Schreiner 2007). I dette bildet er 
det en fullstendig frikobling mellom ungdommenes utdanningsvalg og landbruks-
næringas behov for kompetanse. Et lovende arbeidsmarked i etterkant av utdanninga 
har fått mindre og mindre betydning for ungdommens utdanningsvalg. Når 
utdanningsvalget blir et identitetsvalg er det viktig å speile det tilbake til næringa og 
spørre hvilken identitet formidler landbruksnæringa? Hvilke forbilder har næringa å 
vise fram? Hvilke verdier formilder næringa som kan trigge ungdommenes interesse? 

Trenden er også at mange reiser ut fra hjemstedet for å ta utdanning og skaffe seg 
livserfaring, noe som gjør at båndene til et gårdsbruk og hjemstedet svekkes over tid 
for mange. Jo flere år som går og jo mer etablert man er et annet sted, jo tyngre blir det 
å bryte opp, flytte «hjem» og blir gårdbruker. 
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Hva vil da påvirke utdanningsvalget til en 15 åring som har foreldre som er 40 år og 
har over 20 år igjen av yrkeslivet som bønder og med et perspektiv på at vedkom-
mende er 40 år når han eller hun får overta gårdsbruket. Det er ikke vanskelig å forstå 
at ungdommene velger helt andre utdanningsløp på dette tidspunktet. Det er bare de 
spesielt interesserte som velger landbruksutdannelse og forsøker å komme inn i 
næring gjennom forpaktning eller kjøp av gårdsbruk i det frie markedet. Dette er 
ungdommer som har entreprenørielle evner og holdninger, men er denne gruppen stor 
nok til å bygge en landbruksutdannelse på videregående nivå med utgangspunkt i 
dem? Og er gruppen stor nok til å sørge for at produksjonsmålene i landbruket nås? 

Tilbudet av gårdsbruk i det frie markedet er heller ikke så veldig stort, men det er 
økende. Noe av forklaringen på dette er tradisjoner gjennom mange generasjoner hvor 
gårdsbruket går i arv fra den ene generasjonen til den andre. Mange av dagens 
gårdbrukere er oppvokst med den oppfatningen at gårdsbruket tilhører slekta og er til 
«leie» i den perioden gårdbrukerne eier det. Dette er en sterk kultur i landbruket som 
forsterkes med odelsloven og fører til at det knyttes et spesielt eierskap og følelser til 
eiendommen som forfedrene kanskje har ryddet og slitt for å få i den hevd som den er 
i dag. Dette gjør at mange kvier seg for å selge og gårdeierne velger heller å leie bort 
jorda og beholde gården som bolig eller fritidsbolig. Samtidig ser vi også at mange 
ubebodde eiendommer heller ikke legges ut for salg på grunn av den sterke 
slektstilknytninga.  

Så tilbake til ungdommen som valgte en annen utdannelse enn landbruk på 
videregående skole og som får spørsmålet om å overta gårdsbruket når vedkommende 
er rundt 40 år. For det første så er det nok slik at avklaringen om hvem som skal 
overta gårdsbruket skyves ut i tid delvis på grunn av beslutningsvegring hos den som 
har odel og delvis som et resultat av at foreldre generasjonen kvier seg for å ta opp 
spørsmålet i frykt for at ingen vil overta. Mange har ofte en halv yrkeskarriere bak seg 
når de får muligheten til å bli gårdbrukere, kanskje er vedkommende etablert med 
familie et annet sted og de andre i familien har ingen relasjoner til gårdsbruket. I slike 
situasjoner er det mange faktorer som kan bidra til å komplisere valget. Hvis ingen av 
arvingene ønsker å overta gårdsbruket så skyves utfordringen tilbake til foreldre-
generasjonen med spørsmål om hva de skal gjøre. Dette kan igjen føre til at det ikke 
blir noen overdragelse så lenge foreldregenerasjonen lever, og kanskje selges 
melkekvoten, jorda leies ut og i verste fall forringes produksjonsmulighetene. 

De som velger å overta gårdsbruket når de er omkring 40 år har kanskje ikke 
landbruksutdannelse eller en landbruksutdannelse som trenger en tidsmessig 
oppgradering. Her vil det være viktig å kunne tilby et tilpasset og målrettet versjon av 
agronomutdannelsen som gir dem tilstrekkelig faglig dybde i de produksjonene de 
skal drive. Situasjonen vil også være slik at mange i denne gruppen velger å holde fast 
på hele eller deler av den yrkeskarrieren de allerede har startet på. Dette gjør dem til 
deltidsbønder, hvor gårdsbruket og næringsvirksomheten kanskje ikke får den 
oppmerksomheten som den burde for å skape en vellykket næringsvirksomhet. 

Men det beste hadde jo vært å slippe til ungdommene når de er ungdommer og har det 
ungdommelige pågangsmotet og får muligheten til å forme sin næringsaktivitet i 
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starten av yrkeskarrieren. Da hadde kanskje interessen for landbruksutdannelse i 
videregående skolen vært større blant de som har odel eller utsikter til å overta et 
gårdsbruk. 

10.4 Framtidsbondens kompetansebehov 
Det er vanskelig å spå – spesielt om framtida – blir det ofte sagt. Dette gjelder også for 
framtidsbonden. Et av spørsmålene er «hvem» som er framtidsbonden. Landbruks-
næringa har det siste århundret vært preget av tradisjonelle produksjoner slik som 
husdyrhold og planteproduksjon. Utviklingen har gått fra å ha mange små 
produksjoner, nærmest et sjølhushold til spesialiserte store drifter, men fortsatt 
innenfor husdyrhold og planteproduksjon. De siste årene har andre former for 
næringsvirksomhet med rot i landbrukets/ gårdsbrukets ressurser vokst fram. Både 
politikken, entreprenørånden og nye markedsmuligheter har vært drivere for en slik 
utvikling. Dette gjør at framtidsbonden vil være mangfoldig og følgelig blir også 
kompetansebehovet mangfoldig. Utfordringen vil derfor være å tilby grunn-
utdanninger, både på videregående nivå og innenfor høgere utdanning som er 
hensiktsmessig for framtidsbonden. En fellesnevner vil være det å drive nærings-
virksomhet og en annen vil antakelig omfatte innovasjoner eller utvikling av den 
næringsvirksomheten som drives. Spesielt på grunn av den teknologiske utviklingen, 
men også andre utfordringer som oppstår for næringsvirksomheten, eks klima-
utfordringer, gjør at næringsaktiviteten må utvikles for å tilpasse seg ramme-
betingelsene.  

Et fagområde som muligens har blitt undertrykt av den teknologiske utviklingen og 
effektiviseringen i landbruket er biologi (jord, planter og dyr). Fokuset på bærekraft 
tidligere og fokuset på klimautfordringene nå aktualisert viktigheten av dette 
fagområdet for landbruket. De aller fleste framtidsbøndene vil enten ha jord eller skog 
som de skal forvalte og vil derfor ha behov for kunnskap om biologi. 

Det skjer endringer i måten næringsaktiviteten i landbruket drives på og det kommer 
det til å gjøre i framtida også. Framtidsbonden må derfor ha kompetanse for å møte 
stadige endringer enten det gjelder markedet, lover, sykdommer eller andre forhold. 
Kompetansen for å møte disse endringene handler både om å skaffe seg kunnskap og 
sette kunnskapen ut i livet gjennom konkrete endringer i egen næringsvirksomhet. 
Høgere utdanning ser ut til å være delvis en opplæring i hvordan man tilegner seg 
kunnskap, men like viktig vil det være å omsette denne kunnskapen til handlinger og 
det er her erfaringer og praksis representerer en stor verdi. Det representerer en stor 
verdi for landbruksnæringa at 40 prosent av nye bønder har høgere utdanning, selv på 
områder som har liten verdi for utøvelsen av landbruksyrket. Som vist foran 
representerer høgere utdanning en opplæring i hvordan man skaffer og forholder seg 
til kunnskap, men samtidig kan læringen fra denne høgere utdanning være kilden til 
innovasjoner i næringsvirksomheten, noe som vi allerede skjer gjennom ulike 
bygdenæringer, eks læreren som starter med Inn på tunet virksomhet. 
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Selv om framtidsbonden vil drive en mangfoldig næringsvirksomhet, er det viktig å 
rette fokuset mot betingelsene for norsk matproduksjon. I utgangspunktet er det 
bonden som har den praktiske erfaringen på dette området og som har det beste 
utgangspunktet for å være hovedaktøren når målene om økt produksjon skal nås. For å 
klare dette må den norske matprodusenten ha tilstrekkelig lønnsomhet til å bli i 
næringa og til å være med på utviklinga i næringa når det gjelder investeringer i både 
kompetanse og teknologi. 

10.5 Oppsummering 
Oppsummeringen under er en kortversjon av konklusjonene i dette kapitlet. 

• Lønnsomheten i næringa en viktig premiss for etterspørselen etter 
kompetanse. 

• Praksis og erfaring må verdsettes som kompetanseheving sammen med 
tilegnelse av objektiv kunnskap. 

• Høgere utdanning, uavhengig av fag har en verdi for gårdbrukeren og 
landbruket. 

• Det er en utfordring for næringa at neste generasjon ikke slipper til før de er 
godt voksne. Dette påvirker også deres utdanningsvalg. 

• La ungdommene slippe til i næringa. 
• Framtidsbonden vil være mangfoldig og følgelig blir også kompetansebehovet 

mangfoldig, noe som får betydning for utdanningstilbud på ulike nivå. 
• Den mangfoldige framtidsbonden (jordbrukere, skogbruker og andre 

bygdenæringsutøvere) er så forskjellig både når det gjelder egen kompetanse, 
behov for kompetansetilførsel og behov for eksterne pådrivere for å skape 
aktivitet. Derfor må veiledninga gjøre individuelle tilpasninger og samhandle 
til beste for næringsutøveren og næringa. 

• Framtidsbonden må være utviklingsorientert og trenger antakelig styrket 
kompetanse innenfor biologi. I tillegg må framtidsbonden ha lært og 
kontinuerlig tilegne seg den kunnskapen som man får behov for framover. 
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Vedlegg 1: Intervjuguide 
Navn: 

Dato: 

 

Bakgrunn 

• Relasjon til gårdsbruket (begrunn valgene!) 
o Odel, eller hvordan ble du gårdbruker? 
o når overtok du? – hvor gammel var du da? 
o hvor lenge har du drevet? 
o hvilken rolle har ektefelle spilt i disse valgene? 

 
• Dagens produksjoner 

o Heltid/deltid. Hvor stor andel utgjør arbeid utenom bruket? 
o Hva er dagens produksjoner? (husk skog) 
o Har du gjort endringer i drifta (nye produksjoner)? 
o Har du planer om endringer i drifta (nye produksjoner)? 
o Framtidsutsikter 

 
• Utdanning generelt? (forholdet til kompetanse) 

o Hva tenkte du om utdanning da du var 16 år? 
o Hvilken utdanning har du? 
o Hva tenker du om behovet for utdanning i landbruket generelt? 
o Hvilket behov for kompetanseheving har du behov for? 

Hvordan skaffer du deg faglig påfyll i dag? 

Hvilke rådgivere 1)bruker du, 2)er nødvendig, 3)savner du? 

Har du noen synspunkter på jordbrukspolitikken (jordbruksoppgjøret) (og spesielt 
fraværet av inntektsmålsetting)? 

Oppfatter du landbruksnæringa som attraktiv? Hva gjør landbruksnæringa attraktiv? 

Hva tenker ungdommene om 1)landbruk, og 2)landbruk og kompetanse? 

Hva tror du er årsaken til dårlig rekruttering til landbruksutdannelse? (feil med 
landbruket, feil med landbruksutdannelsen, annet?) 

Hva er et godt utdanningstilbud for deg? 

På hvilke fagområder har du behov for faglig oppdatering? 

På hvilken måte holder du deg faglig oppdatert? 
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Har du tema, spørsmål eller problemstillinger som du tror det finnes svar på, men som 
du ikke finner fram til? 

Har du tema, spørsmål eller problemstillinger som kan egne seg for forskning? 

Hva er viktig når/ hvis du skal vurdere et utdanningstilbud? 

• Innhold (fag, lærekrefter) 
• Kurssted 
• Pris 
• Varighet 
• Kursbevis eller studiepoeng? 

Avslutning 

Hva kunne du ønske at prosjektet kompetanseløft trøndersk landbruk inneholdt? 
(tiltak) 

Er du interessert i å være med i en gruppe å diskutere behovet for kompetanse og 
utformingen av et hovedprosjekt? (epostadresse) 
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Vedlegg 2: Forskningstema 
I intervjuundersøkelsen ble gårdbrukerne spurt om de hadde noen spørsmål eller tema 
som kunne egne seg til forskning. Under er disse listet opp: 

• Jordpakking 
• Kalvefôring – fôringsoverganger 
• Hvorfor store/små kalver i ammeku produksjon. Sammenheng med hold på 

ulike tidspunkt. 
• Hvordan trekker elgen og betydning for foryngelse av skog. 
• Biogass 
• Produksjon av eget fôr til svin. 
• Produksjon i fjøs – er framtidas dyr robuste nok (eks kalkun)? – dyrehelse/ 

avlsmateriale 
• Hva er den reelle situasjon med utviklinga i næringa (økonomi). 
• Forbruk av landbruket 
• Mange som kjøper gårdsbruk har ikke tilstrekkelig faglig bakgrunn – 

bonderomantikk som ender i krise. 
• Jordarbeiding – kunstgjødsel 
• Psykisk helse – ensomhet i landbruket 
• Våtfôr til gris 
• Mange spørsmålsstillinger omkring fjøsbygging 
• Bruken av dyr i terapi 
• Parforhold på gårdsbruk 
• Trivsel og mobbing på beite og i fjøset 
• Bioenergi, biodrivstoff 
• Endret jordarbeiding. Det skjer mye i Europa – hvilken betydning/effekt? 
• CO2 binding i jorda. Humusnivå i jorda over tid, drenering, jordskifte, 

husdyrgjødsel og betydning for avling. 
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Vedlegg 3: Deltakere workshops 
Følgende institusjoner var representert på workshopene. Fra noen deltok flere 
representanter. I tillegg til disse var Allskog og Nortura påmeldt, men forhindret fra å 
møte. 

Sparebank 1 SMN, Steinkjer Regnskap AS, Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag, 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Landbruksavdelingen, TINE SA, Skjetlein 
videregående skole, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Norsk Landbruksrådgiving Sør-
Trøndelag, Mære landbruksskole, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag, Norsk 
Landbruksrådgiving Namdal, Trøndelag Forskning og Utvikling, Rendum, 4H Nord-
Trøndelag, Bioforsk Midt-Norge Kvithamar, Sør Trøndelag Bondelag, Midtnorsk 
Skog og Tresenter, Øya videregående skole, Skjetlein videregående skole, 4H Sør-
Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen, Steinkjer 
kommune, Stjørdal kommune, Midtre Namdal - Miljø og Landbruk. 
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