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FORORD
I forbindelse med forvaltningsreformen ble fylkeskommunene gitt ansvar for rekruttering,
utdanning og likestilling i landbruket. Prosjektet Rekruttering, utdanning og likestilling i
landbruket (RULL) ble gjennomført i perioden 1.august 2010 til 31.desember 2012.
RULL skal ifølge prosjektmandatet være (Oppland fylkeskommune, 2010):


en prosess for involvering, samarbeid og mer samordnet ressursbruk mellom
aktørene



et partnerskapsprosjekt på fylkesnivå i Oppland



et tverrfaglig utviklingsarbeid innad i Oppland fylkeskommune

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.
Som nevnt ble prosjektet RULL avsluttet 31.desember 2012. I den forbindelse vedtok
fylkespolitikerne at arbeidet skal videreføres. Telemarksforsking som evaluerte RULL,
anbefalte fylkeskommunen å utarbeide et felles «framtidsbilde » som grunnlag for
planlegging av utdanning og opplæringstilbud for landbruket.
Oppland fylkeskommune inviterte derfor representanter fra landbruksnæringa,
forvaltningen, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøer til workshop for å gi innhold
til «framtidsbildet». Østlandsforskning ble gitt i oppdrag å bistå i gjennomføringen av
work‐shopen, samt å oppsummere dagen i form av et notat – «et Framtidsbilde».
Lillehammer, juni 2013

Svein Erik Hagen
forskningsleder

Bjørnar Sæther
prosjektleder
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1 INNLEDNING
I forbindelse med forvaltningsreformen ble fylkeskommunene gitt ansvar for rekruttering,
utdanning og likestilling i landbruket fra 2010. Prosjektet Rekruttering, utdanning og
likestilling i landbruket (RULL) ble vedtatt av fylkestinget i april 2010 og gjennomført i
perioden 1.august 2010 til 31.desember 2012.
RULL skal ifølge prosjektmandatet være (Oppland fylkeskommune, 2010):


en prosess for involvering, samarbeid og mer samordnet ressursbruk mellom
aktørene



et partnerskapsprosjekt på fylkesnivå i Oppland



et tverrfaglig utviklingsarbeid innad i Oppland fylkeskommune

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.
Videre skal RULL i følge prosjektmandatet bidra til:


Økt rekruttering til naturbruksutdanningene



Økt andel med høyere landbruksfaglig utdanning og økt bruk av FoU i landbruket



Økt andel voksne som gjennomfører agronomutdanning



Styrket omdømme til landbruksnæringen i befolkningen og bedre kunnskap om



utdanningsmulighetene blant rådgivere/karriereveiledere



Økt kompetansenivå på alle nivå i landbruket



Likestilling og positiv omdømmebygging skal ha fokus i alle satsingsområdene.

Telemarksforskning ble gitt i oppdrag å evaluere satsingen. Rapport fra evalueringen ble
avgitt 20.september 2012 (rapport nr. 306, 2012)

1.1 Sammendrag fra evalueringen
I det følgende er sammendraget fra evalueringen gjennomført av Telemarksforskning
(Hvitsand og Svardal 2012) gjengitt i sin helhet:
I denne rapporten presenterer vi resultatene fra evalueringen av Opplands strategi for å øke
rekruttering, heve kompetansen og sikre likestilling i landbruket (RULL‐strategien).
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Rekruttering, utdanning og likestilling er viktige innsatsområder i den nasjonale
landbrukspolitikken, med avgjørende betydning for at landbruks‐ og matsektoren skal nå de
landbrukspolitiske målene. For‐valtningsreformen ga fylkeskommunene ansvar for rekruttering,
utdanning og likestilling i landbruket fra 2010. De ulike fylkene har valgt å forvalte denne
oppgaven ulikt.
RULL Oppland er unik i nasjonal sammenheng. Ifølge prosjektmandatet er RULL Oppland:


en prosess for involvering, samarbeid og mer samordnet ressursbruk mellom aktørene



et partnerskapsprosjekt på fylkesnivå i Oppland



et tverrfaglig utviklingsarbeid innad i Oppland fylkeskommune

RULL‐satsingen har nasjonal medfinansiering (jordbruksavtalemidler), og anses som et
pilotprosjekt for å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikkens mål innenfor rekruttering,
likestilling og utdanning. Det er åpenbart også et foregangsprosjekt med tanke på å aktivisere
det regionale partnerskapet i fylkes‐kommunens utøvelse av rollen som regional utviklingsaktør.
Evalueringen har tatt sikte på å finne svar på følgende problemstillinger:


Hvilke resultatmål har RULL, og hvordan samsvarer de med regionale og nasjonale
landbruksstrate‐gier, begrenset til temaene rekruttering, utdanning og likestilling?



Hvilke resultater har RULL gitt i forhold til resultatmål?



Hva har fremmet eller hemmet samarbeid og samhandling mellom aktørene?



Hvordan har prosessene i ulike arbeidsgrupper og i prosjektledelse vært, og hvordan har de
påvirket målene?

De ulike spørsmålene er belyst ved hjelp av dokumentstudier, intervjuer og fasilitert dialog med
styrings‐gruppen. Evalueringen av måloppnåelse er gjort på bakgrunn av et sett på forhånd
definerte evaluerings‐spørsmål med tilhørende indikatorer for hvert av de fire
evalueringstemaene:


Gjennomføring i forhold til plan



Rekruttering



Kompetanse og utdanning



Likestilling

Evalueringens klare konklusjon er at Oppland fylkeskommune bør videreføre sin RULL‐strategi
i nært samarbeid med det regionale partnerskapet. Prosjektet er i stor grad gjennomført i
henhold til planer. Det har vært svært god prosjektstyring med god oversikt gjennom hele
prosjektet. Informantene rappor‐terer om gode prosesser og god samhandling. RULL‐satsingen
er en viktig regional samhandlingsarena, som også har utløst intern samordning og
samhandling innad i fylkeskommunen; mellom næring og utdanning.
Evalueringsperioden er altfor kort til å si noe om hvilke effekter satsingen har hatt på
rekruttering og likestilling, fordi dette er endringer som må ta tid. Vi ser imidlertid klare
prioriteringer og gjennomføring av tiltak som svært sannsynlig vil gi resultater. Som et resultat
av RULL er utdanningstilbudet styrket, både på videregående nivå og høgskolenivå.
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Vårt hovedspørsmål til RULL‐satsingen i Oppland er om den i tilstrekkelig grad svarer på og er
forank‐ret i nye målformuleringer for landbruket. Bidrar for eksempel RULL‐satsingen til å
gjøre landbruket til en del av klimaløsningen, eller til en sterkere satsing på nye næringer og
brei verdiskaping?
Ved en eventuell videreføring av RULL anbefaler vi å starte med å definere et klarere
framtidsbilde for landbruket i Oppland. Valg av strategier vil bli både enklere og bedre dersom
det etableres en felles for‐ståelse av hvilke utfordringer landbruket i Oppland står overfor
innenfor temaene rekruttering, utdan‐ning og likestilling i dag; og ikke minst hvilket landbruk
RULL‐strategien skal bidra til å utvikle, og hvilke bønder (eller eiere av landbrukseiendommer)
med hvilken kompetanse som trengs.

1.2 Hvordan RULLe videre?
Som nevnt ble prosjektet RULL avsluttet 31.desember 2012. I den forbindelse vedtok
fylkespolitikerne at arbeidet skal videreføres. Telemarksforsking som evaluerte RULL,
anbefalte fylkeskommunen å utarbeide et felles «framtidsbilde » som grunnlag for
planlegging av utdanning og opplæringstilbud for landbruket.
Oppland fylkeskommune inviterte derfor representanter fra landbruksnæringa,
forvaltningen, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøer til workshop for å gi innhold
til «framtidsbildet». Tanken er at framtidsbildet vil være førende for Oppland
fylkeskommunes innsats for å realisere det nasjonale og regionale oppdraget rekruttering,
utdanning og likestilling i landbruket. Programmet for workshopen er vedlagt.
Østlandsforskning ble gitt i oppdrag å bistå i gjennomføringen av work‐shopen, samt å
oppsummere dagen i form av et notat – «et Framtidsbilde».
Innledningsvis, i kapittel 2, gis en kort oppsummering av resultatet av kartleggingen av
verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert virksomhet i 2010 i Oppland
(Lerfald m.fl. 2012). Dette for å gi en kort innføring i landbrukets betydning i Oppland.
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2 OPPLANDSLANDBRUKET 2010

1

NILF, Østlandsforskning og Trøndelag Forskning og utvikling har på oppdrag av
Fylkesmannen i Oppland og Oppland Fylkeskommune kartlagt verdiskaping og
sysselsetting i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Oppland i 2010 (Lerfald m.fl.
2012). Formålet med oppdraget var å bidra til å øke kunnskapen om verdiskapingen og
sysselsettingen i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland.
Verdiskapingen (bruttoprodukt) i jordbruket i Oppland er beregnet til om lag 1,5 milliarder
kroner i 2010, og sysselsettingen til i overkant av 5 000 årsverk. Dette er kraftig økning på i
verdiskaping fra 2005, og en reduksjon på 922 årsverk i perioden. Gjøvikregionen er den
regionen som har størst verdiskaping og står for om lag 25 prosent av fylkets verdiskaping.
Melkeproduksjon på storfe er den driftsformen med størst verdiskaping. I 2010 utgjorde
verdiskapingen innen melkeproduksjon 60 prosent av den totale verdiskapingen i
jordbruket for hele fylket. I alle regioner er melkeproduksjon på storfe den største
bidragsyteren til verdiskapingen. Sysselsettingen innenfor melkeproduksjon på storfe står
for over 52 prosent av jordbrukets totale sysselsetting. Beregnet verdiskaping per årsverk
er høyest i driftsformen fjørfekjøtt.
Verdiskapingen i jordbruket varierer mye mellom kommunene, og Østre Toten er den
største jordbrukskommunen i Oppland fylke. Sju kommuner hadde reduksjon i
verdiskapingen fra 2005 til 2010, og størst prosentvis reduksjon var det i Etnedal.
Beregnet sysselsetting i Østre Toten ble 390 årsverk i 2010, noe som utgjør ca 8 prosent av
jordbrukets totale sysselsetting i Oppland i 2010. Jevnaker var den eneste kommunen som
økte sysselsettingen fra 2005 til 2010.
Jordbrukets betydning i kommunene er sett i forhold til hvor stor andel av kommunenes
samlede sysselsetting sysselsettingen i jordbruket utgjør. Lesja er den kommunen som har
størst andel sysselsatte i jordbruket, med 22 prosent. Lillehammer, Gjøvik, Jevnaker og
Lunner har den laveste andelen sysselsetting i jordbruket. Trenden er at jordbruket står for
en lavere andel jo lenger sør i fylket man kommer.
Verdiskaping og sysselsetting innenfor birøkt, pelsdyr og reindrift er også beregnet.

1

Kilde: Lerfald m.fl. 2012
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Verdiskapingen (bruttoprodukt) i skogbruket i Oppland er beregnet til 0,5 mrd. kroner i
2010, og antall sysselsatte til om lag 800. Når det gjelder antall sysselsatte er dette en
reduksjon på drøyt 120 fra 1999. Gjøvikregionen er den regionen som har størst
verdiskaping i skogbruket, og står for i overkant av 30 prosent av fylkets verdiskaping. Det
er fire kommuner hvor verdiskapingen i skogbruket er 40 mill.kr eller mer; Gran (44
mill.kr), Gjøvik (43 mill.kr), Søndre‐Land (42 mill.kr) og Sør‐Aurdal (40 mill.kr). Gran er
den kommunen som har størst verdiskaping i skogbruket, og står for 9 prosent av fylkets
verdiskaping i skogbruket.
Arbeidsinnsatsen i tilleggsnæringer i Oppland i 2010 var på 410 årsverk, og på
kommunenivå er det i Østre Toten og Gjøvik det har vært størst arbeidsinnsats i
tilleggsnæringer. Verdiskapingen fra tilleggsnæringer for Oppland i 2010 var på 365
millioner kroner målt som bruttoprodukt.
I Oppland i 2010 hadde 57 prosent av jordbruksbedriftene en eller annen form for
tilleggsnæring. Utleie av jakt‐ og fiskerettigheter var den mest vanlige tilleggsnæringen (26
prosent av alle bruk) fulgt av leiekjøring med traktor/skurtresker. I Etnedal og Sør‐Aurdal
(og Øyer nesten) har over 70 prosent av jordbruksbedriftene tilleggsnæring.

Figur 1. Samlet verdiskaping (målt som bruttoprodukt) for primærnæring (mill.kr), jordbruk, skogbruk og
tilleggsnæring. 2010
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Det er foretatt anslag på sysselsetting i landbruksbasert industri og annen virksomhet som
er avhengig av leveranser fra landbruket. For jordbruksbasert virksomhet er anslaget at
1134 personer er sysselsatt i næringsmiddelindustri som har et avhengighetsforhold til
råstoff fra jordbruket i Oppland. For skogbasert virksomhet anslås det at 63 personer er
sysselsatt innen bioenergiproduksjonen i Oppland hvor en antar arbeidsplassene er
avhengig av lokalt råstoff. Innen trelast‐ og trevareindustrien er anslaget at om lag 1200
personer er sysselsatt hvor det er avhengighet av leveranser fra skogbruket i Oppland.
Basert på strenge forutsetninger, belyses verdiskapingen i primærlandbruket og
landbruksbasert industri som er avhengig av leveranser fra landbruket samlet og i forhold
til anslag på kommunenes totale bruttoprodukt. Beregningene viser at den samlede
verdiskapingen i disse næringenes andel av kommunens samlede verdiskaping er
betydelig i mange kommuner. Det er 9 kommunene hvor andelen verdiskaping fra disse
næringene utgjør mindre enn 10 prosent av kommunens samlede verdiskaping. I 14
kommuner utgjør andelen verdiskaping fra disse næringene fra 10 til 19 prosent. I Lesja
utgjør verdiskapingen i primærnæringene og i landbruksbasert industri 26 prosent av
kommunens samlede verdiskaping. I Ringebu er tilsvarende andel 25 prosent og i Gausdal
21 prosent. Ser en for fylket, utgjør verdiskapingen i disse næringene 8 prosent av fylkets
samlede verdiskaping.
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Figur 2. Andel bruttoprodukt fra primærnæring og landbruksbasert industri samlet av kommunens
estimerte totale bruttoprodukt (%). 2010.

Sysselsettingsvirkningene av landbruket i Oppland er beregnet ved bruk av PANDA (Plan‐
analysesystem for næringsliv, demografi og arbeidsmarked). Det er 4933 sysselsatte i
primærleddet i jordbruk i fylket. Dette gir grunnlag for til sammen 9006 sysselsatte i
Oppland (inkl. sysselsatte i jordbruket) og en sysselsettingsmultiplikator på 1,8. Ser en
tilsvarende i forhold til skogbruket, er det sysselsatt 654 i primærleddet innen skogbruket i
Oppland. Dette gir grunnlag for til sammen 2866 sysselsatte i Oppland (inkl. sysselsatte i
skogbruket) og en sysselsettingsmultiplikator på 4,4. Totalt innebærer dette at landbruket i
fylket sysselsetter 5587 i primærleddet noe som gir grunnlag for til sammen 11871
sysselsatte i Oppland (inkl. sysselsatte primærleddet). Dette gir en
sysselsettingsmultiplikator på 2,1.
De totalt 11 871 sysselsatte utgjør 14 prosent av alle sysselsatte i Oppland. Landbrukets
samlede betydning i Oppland er noe under betydningen i Nord‐Trøndelag og Hedmark
hvor landbruket gir grunnlag for 16 prosent av arbeidsplassene.
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3 FRAMTIDSBILDE FOR LANDBRUKET I OPPLAND
Som presentasjonen foran viser er landbruket av vesentlig økonomisk betydning for
Oppland. Landbrukets framtid er derfor viktig ikke bare for landbruket, men for Oppland
fylke som helhet. En diskusjon av landbrukets framtidsmuligheter er derfor meget
relevant.
Oppland fylkeskommune ønsker en diskusjon om framtida som et ledd i en videreføring
av RULL‐prosjektet (Rekruttering, utdanning og likestilling). I den forbindelse ble det
gjennomført en work‐shop «Framtidas landbruk i Oppland» 8. mai 2013. Innleggene og
diskusjonene på seminaret danner et viktig bakteppe for dette forsøket på å beskrive et
framtidsbilde. Vi understreker at det selvfølgelig er ett av mange mulige.
En svakhet ved alle framtidsbilder er at de nærmest uten unntak vil bomme på viktige
deler av bildet da det vil skje mye som en på ingen måte har oversikt over i dag og som vil
være med å prege samfunnet om 20 år.
Et godt eksempel kan være om vi går nesten 20 år tilbake i tid. Under OL på Lillehammer
satte Telenor opp en internetterminal i Storgata der publikum kunne lese resultatene fra
dagens øvelser. Vi som publikum hadde den gang ingen som helst anelse av i hvor stor
grad internett skulle prege samfunnet 20 år fram i tid.
Samtidig kan framtidsbilder være nyttige for å skape debatt om veien videre, om hva vi vil
og ikke minst hva vi ikke vil. De valgene vi tar i dag og de neste 2‐3 åra kan bli viktige for
hvordan landbruket i Oppland ser ut om 20 år. Dermed kan framtidsbilder være med å
mobilisere til handling på kort sikt.

3.1 Strukturelle forutsetninger for framtidas landbruk
Innledningsvis er det viktig å skille mellom forhold en i Oppland i svært liten grad kan
påvirke, det vi kaller strukturelle forhold, fra de forhold det er mulig å påvirke. Her er
noen faktorer sentrale; teknologi, økonomi, bioøkonomi og klima.
Teknologisk utvikling har revolusjonert jordbruk og skogbruk, fra innføring av traktor til
hogstmaskiner og melkeroboter. Den teknologiske utviklingen har lagt grunnlaget for en
sterk produktivitetsvekst. Det er liten grunn til å anta at den teknologiske utviklingen vil
stoppe opp. Spørsmålet blir hvordan og hvor fort en vil ta i bruk den nye teknologien
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lokalt. Det er grunn til å anta at melkeroboten vil være en integrert del av framtidas
melkeproduksjon, samtidig som nye ukjente teknologier trolig vil bli tatt i bruk, et
eksempel kan være førerløse traktorer.
Mange av de økonomiske forutsetningene for landbruket i Oppland legges helt andre
steder. Tømmerprisene settes i området rundt Østersjøen, hveteprisen på verdensmarkedet
settes i Chicago. Landbrukspolitikk og jordbruksoppgjør fastsettes nasjonalt, samtidig som
WTO‐avtalen legger føringer for det nasjonale handlingsrommet. Frihandelsavtaler med
EU og andre land påvirker også handlingsrommet for nasjonal landbrukspolitikk.
Klimaendringene er i sin spede start og vil trolig komme til å prege landbruket i Oppland i
mye større grad om 20 år enn hva en har sett så langt. Det foreligger ingen forpliktende
internasjonale avtaler som kan redusere globale utslipp. Innholdet av CO2 i atmosfæren
passerte i mai 2013 400ppm, en økning fra 270 fra før den industrielle revolusjon2. Det er
det største innholdet av CO2 i atmosfæren på 3 millioner år. Hvilke konsekvenser dette vil
få i Oppland er usikkert.
I jordbruket har en hatt flere vanskelige vekstsesonger med mye nedbør og svært
vanskelige innhøstingsforhold (Eldby 2012). Særlig har kornhøstene vært dårlig med et fall
i norsk kornproduksjon fra om lag 1,3 millioner tonn fra midt på 2000‐tallet til om lag 1
million tonn i 2011/2012. De nasjonale politiske målsettingene om å øke kornproduksjonen
med 20 prosent de neste 20 åra synes derfor vanskelig å nå i lys av de pågående
klimaendringene. Kanskje vil en i 2030 være fornøyd om en har klart å opprettholde
produksjonen på 2012‐nivå av viktige jordbruksprodukter?
Bioøkonomiske perspektiver vil i større grad enn i dag måtte legges til grunn for
økonomisk aktivitet for at samfunnet skal kunne møte klimautfordringene. Oppland ligger
i dag i «oljeskyggen» og høster i mye mindre grad enn resten av landet de økonomiske
gevinstene av den norske oljeøkonomien, slik Smedshaug var inne på i sitt foredrag på
Honne den 8. mai (presentasjon vedlagt). Oljeøkonomiens framtid er usikker på flere
måter, men en overgang vekk fra olje til klimavennlige energikilder vil på sikt presse seg
fram om samfunnet skal unngå de mest dramatiske følgene av klimaendringene. Oppland
med sine jord‐ og ikke minst skogressurser vil i et slikt framtidsbilde ha gode muligheter
for en bærekraftig utvikling. Samtidig vil en mulig økning i prisene på jordbruksråvarer
være positivt for primærprodusentene. Internasjonalt har det som Smedshaug pekte på
vært et trendbrudd på 2000‐tallet i retning av økte priser på for eksempel hvete. På sikt kan
dette får en stor betydning for norsk jordbruk om prisøkningen fortsetter

2

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/400-ppm-En-helvetes-festbrems-7199398.html
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3.2 Lokale forhold knyttet til valg på gården, industrien eller på regionalt
nivå
For den enkelte gårdbruker er motivasjon for å satse innen landbruket sentralt (Kjesbu et.
al 2009). Motivasjonen er avhengig av tilgang på kompetanse, lokalt fagmiljø og i hvilke
grad det er mulig å identifisere muligheter som er i tråd med personlige interesser og
muligheter for en sunn økonomi. På regionalt og fylkesnivå kan politisk vilje og evne til
samarbeid mellom aktører og institusjoner vise seg å være viktige faktorer.
I hvilken grad en har klart å nyttiggjøre seg muligheter som ligger i markedene samt
landbrukets menneskelige og naturgitte ressurser innenfor de rammene som settes av
klima, teknologisk utvikling, markedspriser og politikk vil være avgjørende for det
framtidige landbruket i Oppland. I det følgende vil vi gå nærmere inn på tre sentrale deler
av landbruket: skogbruk, volumbasert jordbruk og bygdenæringer.

3.2.1

Skogbruk

Det er mange positive framtidsvisjoner for skogbruket og skogsindustrien samtidig som
skogsindustrien står midt i en dyp krise. Mens visjonene tilsier at vi må øke bruken av de
klimanøytrale skogressursene legges mye av norsk skogsindustri ned.
Av figur 3 framgår utviklingen i sysselsettingen innenfor skogbasert industri. Av denne
framgår at det har vært en reduksjon i sysselsettingen i perioden. For treforedling er denne
redusert fra 9100 i 2002 til 4800 i 2011.

Figur 3. Utvikling i antall sysselsatte innenfor trelast- og trevareindustri, treforedling og møbelindustri.
2001-2011. Norge
Kilde: Næringsfordelt sysselsettingsstatistikk SSB
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Skogeierne, etter hvert med støtte fra staten, søker etter strategiske grep som kan få
skogbruket ut av den vanskelige situasjonen. Ut i fra de visjonene som legges til grunn for
utviklinga av «Treklynga» ved Follum på Hønefoss ser en for seg en betydelig rolle for
skogbaserte produkter som spenner langt bredere enn tradisjonelle skogprodukter. Mottoet
er at alt som kan framstilles på basis av olje kan framstilles med basis i trevirke.
Viken Skog vil utvikle en ny, fremtidsrettet treklynge med utgangspunkt i Follum.
Beliggenheten og den eksisterende infrastrukturen i hjertet av Norges rikeste skogområder, gjør
Follum til et naturlig sentrum for en offensiv satsing. Det vil være en milepæl for
Ringeriksregionen at Follum nå blir et senter for bærekraftig utvikling av miljøvennlige
produkter fra skogen. Vi har hatt et godt samarbeid med Nærings‐ og handels departementet i
prosessen med å utarbeide våre langsiktige industriplaner. Nå forventer vi at Regjeringen stiller
opp med virkemidler som fremmer innovasjon og forskning innenfor skogbasert industri, for å
bidra til det kjempeløftet vi nå står ovenfor, sier administrerende direktør Ragnhild
Borchgrevink i Viken Skog3.
Samtidig er det et klyngeinitiativ i Elverumsregionen der en ønsker å styrke det
skogindustrielle miljøet med basis i en rekke av dagens store aktører som
skogeierforeninger, produsenter av sponplater, skurlast og annet. Energigården på
Brandbu har jobbet systematisk for å fremme bruken av bioenergi gjennom en årrekke og
har høstet nasjonal anerkjennelse. Målet har vært å vise kommersielt tilgjengelige
bioenergisystemer for privatpersoner, landbruk og annet næringsliv i praksis.
Felles for initiativene er at de berører hele verdikjeden fra skogråstoff til sluttbruker og at
de vil kreve betydelig kompetanse for å realiseres. Det inkluderer både den praksisnære
kompetansen og den forskningsbaserte kunnskapen, mange av de produktene en ser for
seg på Follum er så vidt vites globalt nye. I et slikt framtidsbilde vil det være viktig for
Oppland å styrke kompetansen fra primærskogbruket og framover. Som det ble redegjort
for av NHO/Levende skogs representant på Honne den 8. mai er en bekymret for at en høy
andel av dagens skogeiere i meget liten grad har skogfaglig kompetanse. Dette må ses i
sammenheng med at mange skogeiere sitter på relativt små skogeiendommer og at
inntektene fra disse utgjør relativt lite i forhold til annen lønnsinntekt. Innenfor skogbruket
har det ikke vært tilsvarende strukturrasjonalisering som en har sett innenfor jordbruket.
Rådgivere og veiledere vil derfor være viktige for å sikre god forvaltning og drift av disse
ressursene. God forvaltning og drift av skogressursene vil også være viktig i klima‐
sammenheng.
Det tilbys i dag ikke videregående eller høyere utdanning innen skogbruk i Oppland. Ved
Solør vg. skole i Hedmark tilbys videregående utdanning i skogbruk og ved Høgskolen i
Hedmark avd. Evenstad tilbys et bachelorstudium i skogbruk.

3

http://www.norskeskog.com/People-and-press/Press-room/News-archive/Norwegian-archive/2012.aspx
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Et framtidsbilde av skogbruket i Oppland må bære preg av samarbeid med aktører i andre
fylker, både når det gjelder å realisere verdiene i skogen og for å øke kompetansen.
Framtida vil preges av i hvilken grad en lykkes med å utvikle nye produkter basert på
skogens ressurser og i større grad kommersialisere de produktene som finnes innen for
eksempel bioenergi.

3.3 Jordbruk og næringsmiddelindustri
Verdiskapingen i jordbruket i Oppland er stor innen melkeproduksjon, og utgjør 60
prosent av samlet verdiskaping innen jordbruket i fylket. Framtida til jordbruket i Oppland
vil henge nøye sammen med framtida til melkeproduksjonen i fylket. I flere regioner i den
nordlige delen av fylket er melkeproduksjon av avgjørende betydning for sysselsettingen.
Selv med en opprettholdelse av volumet vil en trolig se store endringer da melkeroboten
presser fram strukturendringer ved at den krever besetninger på 30‐40 kuer og oppover.
Smedshaug pekte i sitt innlegg på Honne på et etterslep i investeringer innen melk/storfe
produksjon på i størrelsesorden 11‐19 milliarder nasjonalt. I hvilken grad det blir mulig for
gjenværende produsenter å realisere slike investeringer vil ha en avgjørende betydning for
framtida til melkeproduksjon i Oppland
På seminaret på Honne fikk vi innsikt i flere viktige produksjoner i Oppland der det satses
friskt. Toten løkpakkeri AS og det nye sauefjøset til Pål Egil Rønn og Øystein Rudi (Rønn &
Rudi Lam DA) i Nord‐Fron er gode eksempler i så måte. Toten løkpakkeri synes å være et
resultat av langvarig hardt arbeid kombinert med forretningssans og entreprenørskap.
Toten løkpakkeri viser at det er mulig å ekspandere lønnsomt videre i verdikjeden med
basis i gårdens ressurser selv med en dagligvaresektor som er dominert av 3‐4 store
aktører. Sterk kompetanse i løkproduksjon, foredling og kunnskap om markedet synes å
være avgjørende. Framtida vil vise hvor mange flere som følger en slik krevende strategi.
Framtida til landbruket er avhengig av at unge mennesker ønsker seg inn i næringa,
Naturbruk er fagopplæringen på videregående skoles nivå. I Oppland tilbys naturbruk nå
ved Gausdal vgs og ved Valle vgs. Status søkere og elevtall framgår av tabell 1. Søkerne til
Valle fordeler seg på alle regionene i Oppland med overvekt fra Vest‐Oppland. Søkerne til
Gausdal kommer fra Lillehammer‐regionen.
Ser en på søkertallet til Vg3 landbruk er dette redusert i perioden. Dette materialet er for
lite til å kunne si noe om utviklingen, men uavhengig av dette kan en si at for
landbruksfylket Oppland er det bekymringsfullt at så få av ungdommene gjennomfører
agronomutdanning (vg3 landbruk). Oppland fylkeskommune har etablert et tilbud om
voksenagronom, til 15 studieplasser var det 50 søkere i 2011. Tilbudet ble derfor utvidet og
det ble etablert 38 studieplasser4. Vi går ikke her nærmere inn på en vurdering av hvorfor
4

http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Regionalenheten/Nyheter-Naring/Stabil-sokning-til-naturbruk-iOppland/
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det er få søkere på videregående nivå, men viser til evalueringen av
naturbruksutdanningen som skal gjennomføres på oppdrag fra Landbruks‐ og
matdepartementet i perioden juni til desember 2013. Det er Østlandsforskning i samarbeid
med Nifu og Trøndelag FoU som skal gjennomføre evalueringen.
Tabell 1. Søkere og elevtall naturbruk 2011 til mars 2013

Skole
Otta
Gausdal
Valle

Studium
Naturbruk Vg1
Naturbruk Vg1
Naturbruk Vg1
Landbr./gartner
Vg2
Landbruk Vg3

Søkere
per mars
2011
4
17
54
14

Elevtall per
1.10.2011
0
15
57
16

Søkere
per mars
2012
1
16
50
17

Elevtall per
1.10.2012
0
15
55
16

Søkere
per mars
2013
18
53
22

15

11

10

13

8

5

Kilde: Oppland fylkeskommune

Det er en nær sammenheng mellom jordbruk og næringsmiddelindustri, jordbruk er
avhengig av industri og omvendt. Mjøsregionen er nasjonalt ledende innen
næringsmiddelproduksjon (Bråtå et al. 2010). Også innen næringsmiddelproduksjon er det
store utfordringer knyttet til rekruttering, på Honne ble det opplyst at det ikke var søkere
til industrielle matfag på videregående skoler i Oppland i 2013, få søkere til
institusjonskokk, men en del søkere til kokk. Dette er beklagelig, særlig når industrien selv
peker på at det er fra nærområdet en rekrutterer den mest stabile arbeidskraften.
Tine er en sentral og viktig aktør innenfor næringsmiddelindustrien og viktig for
sysselsettingen i flere kommuner i Oppland.
I følge Guttorm Aarnes (foredrag Honne 8.mai 2013 vedlagt) sier Tine:


«Fokus på fagopplæring gjør TINE til en attraktiv arbeidsplass.»



«Stor andel av faglærte medarbeidere sikrer riktig kvalitet på produktene og
reduserer kvalitetskostnadene»



«Det er vår unike kompetanse som skaper verdier og konkurransekraft for våre
kunder, eiere og samfunnet»

TINE har satt seg ambisiøse mål for hvor stor andel av de ansatte som skal ha
fagutdannelse.
Den sentrale utfordringen for næringsmiddelindustrien i Oppland i framtiden er:
1. Å gjøre næringsmiddelindustrien så kjent og attraktiv at ungdommen vil søke
denne utdanningen
5

http://www.oppland.no/Documents/Videregaendeopplaring/Tall_og_analyse/2Oversikt_sokningen_til_den_
enkelte_skole2013_2014_pr080313.pdf
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2. Bransjen må kunne konkurrere om de beste elevene
Enkle løsninger finnes vel ikke, men Aarnes fremmer følgende i sitt foredrag6:


Positiv omtale av landbruket er grunnleggende viktig. Negativ uttalelser
skremmer ungdommen fra å søke til hele bransjen – også til foredlingsindustrien



Faglagene må prioritere holdningsskapende arbeid i primærleddet



Fylkeskommunen, som har ansvar for den videregående opplæringen, må sørge for
attraktive skoleopplegg. Samarbeid med bedriftene og opplæringskontoret er
viktig.



Bedriftene må skaffe forutsigbare lærlingeplasser slik at elevene vet at de får
læreplass når de er ferdige med Vg2



Bedriftene må stå fram og gjøre seg synlige



Matbransjens Opplæringskontor har en sentral rolle som bør styrkes, men de får
ikke til noe uten aktiv deltagelse fra bedriftene og fra skoleverket

Framtida til jordbruket og næringsmiddelindustrien vil henge tett sammen og det vil være
viktig å jobbe sammen for å innfri de målene næringene har for framtida

3.4 Bygdenæringer
Bygdenæringer, eller tilleggsnæringer omfatter en lang rekke aktiviteter med basis i
gårdens ressurser, fra ekstensive aktiviteter som utleie av hus, maskiner og arealer til
intensive som småskala matproduksjon og Inn på Tunet. I Oppland var en tidlig ute med å
satse på bygdenæringer og hos Fylkesmannen har en arbeidet systematisk siden tidlig på
1990‐tallet for å støtte bygdenæringene. I 2010 var det om lag 400 årsverk knyttet til
bygdenæringer i Oppland mens verdiskapningen snart er på nivå med skognæringen. Det
har vært en liten nedgang i antall årsverk i bygdenæringer fra 1999. Fordelingen mellom de
ulike bygdenæringene i Oppland i 2010 framgår av Tabell 2 (fra Lerfald et al. 2012):
Tabell 2. Jordbruksforetak med tilleggsnæringer. Oppland. 2010.

Leiekjøring

Utleie
jakt,
fiske

1176

1521

6

Gards
turisme

Utleie
av
hus

Bort
feste
av
tomter

Videreforedling
av mat

283

624

346

101

Notat av Guttorm Aarnes presentert på Honne 8. mai 2013
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Juletrær

Inn
på
Tunet

Husflid

Fornybar
energi

36

76

44

32

Bygdenæringene er tett knyttet sammen med tradisjonelt jordbruk og reduserte inntekter
fra jordbruket har så langt ikke blitt kompensert av tilsvarende økning i inntektene fra
bygdenæringer. Mens over halvparten av gårdsbrukene i Oppland har inntekter fra
bygdenæringer har et mindre antall utviklet større virksomheter som betyr mye
økonomisk. Ut i fra et likestillingsperspektiv er bygdenæringene spesielt interessante da
det ofte er kvinner som leder disse bedriftene. Utdanningsnivået i bygdenæringer er
høyere enn i resten av landbruket. Det betyr at det er ofte er høyt utdannede kvinner som
står bak bedrifter innen turisme, foredling av mat og Inn på tunet.
Nasjonale undersøkelser av bygdenæringer (Kjesbu et al. 2009) peker på at markedet er
der, det er ikke etterspørselen som hemmer veksten i bygdenæringer. Det er den enkeltes
motivasjon og evn til å bruke tiden sin slik at potensialet kan realiseres som synes å være
minimumsfaktoren. Å realisere markedsmulighetene krever mye energi, langvarig innsats
og kompetanse. Bygdenæringenes plass i framtidas jordbruk avhenger av at bønder og
andre finner motivasjon og tilstrekkelig tid til å kombinere gårdens ressurser slik at
markedsmulighetene kan utnyttes. Spørsmålet blir så hva som kan øke motivasjonen til at
flere satser i en slik retning? Å bygge opp levedyktige bedrifter innen bygdenæringer er en
form for entreprenørskap. Det er grunn til å tro at de utfordringene som møter
entreprenørskap med basis i et gårdsbruk har mange likhetstrekk med entreprenørskap
mer generelt. I og med at kvinner allerede har en sentral rolle innen bygdenæringer kan det
være relevant, særlig innen rammene av RULL, å se nærmere på hva som hindrer og
stimulerer entreprenørskap blant kvinner. Her gjøres det studier ved blant annet
Nordlandsforskning7 som kan brukes som et utgangspunkt for videre arbeid.

3.5 Rekruttering, utdanning og likestilling
Rekruttering, utdanning og likestilling vil virke avgjørende inn på hvordan landbruket i
Oppland ser ut om 20 år. Vi kan slå fast at uten rekruttering‐ingen framtid. Landbruket er
ikke den eneste næringa som sliter med rekruttering og en kan hevde at kampen om
talentene vil være betydelig. De næringene som går seirende ut av den kampen vil også
være «vinnere».
Utdanning er en viktig del i det å utvikle kunnskap og kompetanse hos enkeltmennesker.
Landbruket vil og bør trolig rekruttere mennesker med en bred bakgrunn da landbruk er
en type næring med et meget bredt kompetansebehov. Allikevel er agronomi og skogfaglig
kompetanse en avgjørende basiskompetanse i landbruket. I hvilke grad de som tilbyr
utdanning og ulike kompetansegivende kurs klarer å utvikle attraktive tilbud vil være
sentralt. De framtidsbildene som er skissert over har det til felles at de krever mye
kompetanse for å bli virkeliggjort; det gjelder skogbruk, jordbruk og bygdenæringer.
Kompetansetilbudet i Oppland har en geografisk dimensjon‐ tilbudet er størst i den sørlige
7

http://www.nordlandsforskning.no/forskning/entreprenorskap-innovasjon-og-regional-utvikling/pagaendeprosjekter/1627-the-role-of-women-in-innovative-and-growth-oriented-start-ups
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delen av fylket, mens det er tynnere lenger nord. Paradokset er at det er i den nordlige
delen av fylket at landbruket betyr desidert mest for regionene. Skal en beholde og
videreutvikle landbruket nord i fylket de neste 20 åra bør det vurderes å sette i verk
spesielle tiltak for å sikre rekruttering og grunnutdanning.

3.6 Samarbeid om nasjonale spissmiljøer
I 2030 har landbruket i Oppland blitt anerkjent å ha nasjonal og til dels internasjonal
spisskompetanse innen utvalgte områder. Etter en prosess i 2014‐2016 der alle relevante
miljøer deltok, ble en enig om å legge felles ressurser innen to utvalgte områder x og y, det
ene med basis i Totenmiljøet og det andre med basis lenger nord i fylket. Her har en
utviklet produkter, produksjonsprosesser og markedsstrategier som ga en sterk vekst i
årene 2018 til 2025, med en mer stabil omsetning fra 2025. I perioden 2018‐2028 hadde
begge miljøene NCE (National centre of expertice) status, noe som var med på å sikre stabil
finansiering av utviklingsarbeidet og nasjonal synlighet. Private investorer, både bøndenes
og skogeiernes samvirkebedrifter og ordinære aksjeselskaper har bidratt med midler i
utviklingsarbeidet og har seinere høstet fruktene av disse investeringene. Ildsjeler har
betydd mye for utviklingen av begge miljøene. Ildsjelene har hatt en bred
erfaringsbakgrunn fra både privat og offentlig sektor med et betydelig kontaktnett
regionalt og nasjonalt og har bidratt med personlig tyngde i kritiske perioder av
utviklingsarbeidet. Særlig har det vært krevende å få private investorer til å satse tildels
betydelige midler tidlig i utviklingsfasen.

23
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Vedlegg 3
«Hva slags landbruk skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland?»
Kompetanse, rekruttering og karrieremuligheter i Næringsmiddelindustrien

Innlegg av Gutorm Aarnes under seminar på Honne 8. mai 2013
Næringsmiddelindustrien er landets største fastlandsindustri med ca 27 000 sysselsatte
I Oppland er det ca 80 næringsmiddel‐bedrifter med nærmere 2000 ansatte(?)
Viktig industri: For landbruket – verdiskapning – sysselsetning – for hele samfunnet
Det er stor variasjon i størrelse og kompleksitet på bedriftene, fra små
enkeltmannsforetak til store industribedrifter. I mange bedrifter finnes kompliserte
prosesser som skal styres – det krever opplæring og faglig innsikt.
Det er lett å tenke at det bare er matfaglig kunnskap en har behov for, men det er slett
ikke tilfelle!
Riktig nok er matfaget, eller industriell matproduksjon som det kalles i i
opplæringssammenheng sentralt og særdeles viktig, men andre fagområder må
nevnes:
‐ produksjonsteknikk ‐ automasjon ‐ industri‐mekanikk ‐ logistikk ‐ emballering
Stort behovet for godt kvalifiserte medarbeidere innen automasjon og industri‐
mekanikk
Det er sikkert flere fagretninger, men jeg nøyer meg med å nevne disse.
Matbransjens Opplæringskontor for Hedmark og Oppland på Hamar har en sentral
rolle når det gjelder fagopplæringen til næringsmiddel‐industrien.
Kontoret er registrert som en forening der næringsmiddelbedrifter i de to fylkene kan
søke medlemskap. For tiden har de 32 medlemmer
Opplæringskontoret har utarbeidet en brosjyre som gir god oversikt over de
opplæringsløpene som finnes
Det er mange relevante fagretninger i de videregående skolene. I denne sammenheng
vil jeg bare omtale den matfaglige utdannelsen:
VG1
VG2

Restaurant og Matfag
Matfag

57

6 skoler
2 skoler (Mesna‐ og
Raufoss videreg.)

2

Deretter 2 år som lærling ute i bedrift med god faglig oppfølging under læretiden.

Lærlingene kan velge mellom 9 ulike fagretninger.
(baker – industriell matprod. – pølsemaker ‐ kjøttskjærer osv)
I læretida har Opplæringskontoret ansvaret for opplæringen, mens
bedriftene har arbeidsgiveransvaret
Eksamen/fagprøve ‐ Fagbrev
Opplæring for ansatte med 5 års praksis i bedrift.

Storhamar Videregå. skole

Opplegg: Skole en dag annenhver uke i to semester – oppgaver.
Eksamen/fagprøve

‐ Fagbrev

Opplæringskontoret har tilbud om flere relevante kurs for sine elever/lærlinger
Da søkningen til de videregående skolene for tiden er så liten er utdannelse av egne
ansatte en viktig og mye brukt måte å rekruttere fagarbeidere på. Ca 20 stk pr år
I år er det Ingen søker til industriell næringsproduksjon i Oppland! Det er
skremmende!!

For elever med studiekompetanse finnes
‐ Bachler studie
‐ Master studie

‐ 3 år
‐ 5 år

Fagskolen i Trondheim/UMB
UMB

Som en forstår er det mange muligheter til å få en utdannelse inn imot
næringsmiddelindustrien, ‐ men liten søkning er bekymringsfullt.
Næringsmiddelindustrien trenger kompetanse i alle ledd og på alle nivåer
Skal denne bransjen følge med i utviklingen kreves det dyktige fagfolk
Den dårlige søkningen til fagopplæringen i de videregående skolene er alvorlig, og
tyder på at bransjen har vansker med å få tak i de «lyseste» hodene. Det kan vi ikke
sitte rolig å se på!!
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TINE sier:
«Fokus på fagopplæring gjør TINE til en attraktiv arbeidsplass»
«Stor andel av faglærte medarbeidere sikrer riktig kvalitet på produktene og reduserer
kvalitetskostnadene»
«Det er vår unike kompetanse som skaper verdier og konkurransekraft for våre
kunder, eiere og samfunnet»

TINE har satt seg ambisiøse mål for hvor stor andel av de ansatte som skal ha
fagutdannelse
Utfordringen for næringsmiddelindustrien i Oppland i framtiden blir da:
1) Å gjøre næringsmiddelindustrien så kjent og attraktiv at ungdommen
vil søke denne utdanningen
2) Bransjen må kunne konkurrere om de beste elevene

Hva må gjøres for å få dette til?
Det er vel ikke noe enkelt svar, men jeg tillater meg å peke på noen viktige elementer:
1) Generelt: Positiv omtale av landbruket er grunnleggende viktig. Negativ
uttalelser skremmer ungdommen fra å søke til hele bransjen – også til
foredlingsindustrien
Landbrukets statusen må heves!!
2) Faglagene må prioritere holdningsskapende arbeid i primærleddet
3) Fylkeskommunen, som har ansvar for den videregående opplæringen, må sørge
for attraktive skoleopplegg. Samarbeid med bedriftene og opplæringskontoret
er viktig.
4) Arbeide med å gjøre næringsmiddelindustrien kjent må intensiveres
5) Det må utarbeides enkelt presentasjonsmateriell som viser at
næringsmiddelindustrien er en moderne industri med framtidsretta og
spennende arbeidsplasser
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6) Presentasjonsmateriellet må stilles til disposisjon for rådgiverne i
ungdomsskolen og i videregående skoler. Det er viktig å ha god kontakt
med rådgiverne og «bearbeide» dem på ulike måter (invitere på
bedriftsbesøk)
7) Bedriftene må skaffe forutsigbare lærlingeplasser slik at elevene vet at
de får læreplass når de er ferdige med VG2
8) Bedriftene må stå fram og gjøre seg synlige NB!
Det er et lederansvar å
‐ formidle nyheter og de gode historiene til pressen
‐ lage opplegg sammen med skolene helt fra de laveste trinn
‐ ta imot besøk der det er mulig – eller besøke skolene
‐ eller f eks spandere grøt eller andre varer til juleavslutningen på
skolen!
‐ NB! Det er først og fremst fra nærområdet en skaffer stabil

arbeidskraft!
9) Matbransjens Opplæringskontor har en sentral rolle som bør styrkes, men de
får ikke til noe uten aktiv deltagelse fra bedriftene og fra skoleverket

‐ Da jeg jobbet på Maarud i 1970 årene fikk alle som besøkte bedriften med seg en
bærepose snacks da de reiste. ‐ eller ost. Folk reiste derfra med et positivt inntrykk!
‐ Øystein Rudi er et godt eksempel å nevne i en slik sammenheng. Han er flink til å stå
fram i media med sine programmer – det er en smart form for markedsføring, ja vel, ‐
men krever at han selv blir eksponert. Det må en bedriftsleder tåle!
Rudi Gard er et godt eksempel på at det er kvalitet i alle ledd! Det er en suksessbedrift
vi skal ta lærdom av!
Karrieremuligheter:
De som vill har muligheter til å gjøre karriere i matbransjen, men det krever at en er
dyktig og at en er villig til å flytte når muligheter byr seg.
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I forbindelse med forvaltningsreformen ble fylkeskommunene gitt ansvar for rekruttering,
utdanning og likestilling i landbruket. Prosjektet Rekruttering, utdanning og likestilling
i landbruket (RULL) ble gjennomført i perioden 1.august 2010 til 31.desember 2012.
Telemarksforsking som evaluerte RULL, anbefalte fylkeskommunen å utarbeide
et felles «framtidsbilde » som grunnlag for planlegging av utdanning
og opplæringstilbud for landbruket.
Oppland fylkeskommune inviterte derfor representanter fra landbruksnæringa,
forvaltningen, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøer til workshop for
å gi innhold til «framtidsbildet». Østlandsforskning ble gitt i oppdrag å bistå
i gjennomføringen av work-shopen, samt å oppsummere dagen
i form av et notat – «et Framtidsbilde».
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