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FORORD 
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Telemark og Buskerud. Vi takker våre oppdragsgivere for godt samarbeid og alle våre 

informanter for at de har brukt av sin tid for å muliggjøre denne rapporten.  
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SAMMENDRAG 

Fylkeskommunene i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark har gått sammen 

om en utredning av hvordan en kan øke rekrutteringen og styrke kompetansetilbudet i 

landbruket. Prosjektet skal bidra til et kunnskapsgrunnlag om hvordan man kan styrke 

rekrutteringen og bidra til fremtidsretta kompetansetilbud i landbruket. 

Kompetanse er en vanskelig størrelse og måle og vi har valgt en i hovedsak kvalitativ 

tilnærming i prosjektet. Rapporten presenterer også tallmateriale som beskriver status og 

utviklingstrekk ved landbruket i de fem fylkene. Tallene viser at strukturendringene pågår 

i de fem fylkene på linje med landet for øvrig. Færre gårdsbruk med større og mer 

spesialiserte produksjoner er et hovedtrekk, samtidig med at over halvparten av brukerne 

er aktive innen bygdenæringene som leiekjøring, utleie, turisme eller annet. Vi tar som 

utgangspunkt at strukturendringene i landbruket med dertil hørende endringer i bondens 

behov for kompetanse bør ligge som et premiss for utviklingen av det framtidige 

kompetansetilbudet i landbruket. På denne bakgrunn peker vi på tre viktige 

utviklingstrekk for det framtidige kompetansebehovet:  

1. Økt produksjonsvolum – kunnskap om kjernevirksomheten får en stadig større 

økonomisk betydning. Marginene mellom suksess og fiasko vil ofte være små. Det 

skjer en vitenskapliggjøring av kunnskap som før var mer praksisbasert.  

2. Lokal videreforedling (dybdestrategi) – krever kunnskap om aktiviteter oppover i 

verdikjeden innen videreforedling, markedsføring, salg og distribusjon.  

3. Nye produkter og tjenester (breddestrategi) – krever kunnskap om nye markeder 

og produktområder som utleie, turisme og energi. 

Vi ser på de aktørene som tilbyr kompetanse til landbruket som en del av landbrukets 

innovasjonssystem i regionen. Begrepet innovasjonssystem innføres for å bedre kunne 

diskutere det samlede kompetansetilbudet til landbruket på Østlandet, noe vi mener i 

økende grad er viktig. Innenfor et innovasjonssystemperspektiv skiller en mellom 

kompetanstilbydere og brukere av kompetanse. Det er omkring 11.000 gårdsbruk i drift i 

de fem fylkene og dermed potensielt 11.000 brukere av kompetansetilbudet. Tilbyderne av 

kompetanse er beskrevet i rapporten og omfatter naturbruksskoler, landbruksrådgivning, 

Tine, Nortura, konsulenter og en rekke andre aktører. Rapporten peker på at vi har et 

modent innovasjonssystem for de volumbaserte produksjonene av melk, kjøtt og korn, 

mens kompetansetilbudet for bygdenæringene preges av å være i støpeskjeen.  
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Videregående skoler som tilbyr naturbruk er sentrale for kompetansetilbudet i landbruket. 

Vi tror at skolene bør ha viktige roller i regionale kompetansesentra for landbruket der en 

vurderer spesialiseringer ved den enkelte skole i lys av et samlet kompetansetilbud for 

Østlandet. Naturbruksskolene utdanner framtidige bønder, de tilbyr kurs for voksne 

bønder og personer som skal overta gårdsbruk. Naturbruksskolene har tilpasset sine 

utdanningstilbud til endringer i ungdommens etterspørsel og framveksten av utdanning 

knyttet til hest har vært et viktig utviklingstrekk. Vi har snakket med avgangselever ved 

noen av naturbruksskolene og de beskriver at å være elev innen naturbruk har økt 

interessen for arbeid innen landbruket. De er klar over at økonomien i jordbruket er svak, 

men interessen er så sterk at de gjerne vil arbeide innen landbruket. Vi hevder at når det er 

svak rekruttering til landbruket så skyldes det i vesentlig grad andre forhold enn 

egenskaper ved naturbruksskolene. Samtidig peker vi på tiltak som kan være med å styrke 

naturbruksskolene. Det viktigste tror vi er å gi elever rett til et 4-årig løp slik at en kan 

kombinere en 3-årig agronomutdanning med generell (eventuell spesiell) 

studiekompetanse. Det vil gi flere søkere med gode karakterer til naturbruksskolene og 

bedre læringsmiljøet. Et annet forhold vi peker på er at naturbruksskoler i privat eie de 

seinere åra har fått svekket sine rammebetingelser. Vi mener en bør jobbe for å bedre 

skolenes rammebetingelser. 

I tillegg til å utvikle regionens egne ressurser bør en hente inspirasjon og lærdom fra andre 

steder i inn og utland. Vi peker på at en i Trøndelag har satt i verk flere tiltak for å styrke 

landbruket i regionen. Ett tiltak vi mener bør være relevant i vår sammenheng er prosjektet 

Grønn forskning Midt-Norge der bønder og rådgivere jobber sammen for at forskningen 

skal være mer brukerorientert. Bøndene ønsker å gå fra en posisjon der de velsignet 

forskning til en posisjon der de bestiller forskning. Dette krever et systematisk arbeid, men 

gir muligheten til å konkurrere om forskningsmidler som kan gi konkrete resultater for 

aktive bønder.  

Oppsummert begrunner og foreslår vi følgende tiltak: 

- Styrket samarbeid mellom fylkene ut ifra en målsetting om å utvikle et best mulig 

kompetansetilbud basert på de fem fylkenes samlede ressurser 

- Kjernen i kompetansetilbudet er kompetansesentra som består av naturbruksskoler, 

landbruksrådgivning, regnskap og andre tilbud. Vestfold og Akershus har allerede 

kommet langt på dette området. En bør legge opp til at hvert kompetansesenter på 

utvalgte områder besitter spisskompetanse og er nasjonalt ledende   

- Lær av Trøndelag og avklar om det er mulig å etablere en paraplyorganisasjon for 

landbruksnæringa i fylkene som en pådriver for større utviklingstiltak. 
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- Lær av Trøndelag og se om det er mulig med en større grad av brukerorientering 

av landbruksforskning. Engasjer bønder, rådgivere og foredlingsbedrifter i arbeidet 

med å etablere forskningsprosjekter med eierskap hos de næringsdrivende. 

- Elever ved naturbruksskoler får rett til et 4. år i alle fylker slik at det blir mulig å 

kombinere en 3-årig agronomutdanning med studiekompetanse 

- For å bidra til og styrke rekrutteringen vil det være viktig å sikre at vi har attraktive 

og kompetente utdanningsinstitusjoner og kompetansemiljø. Naturbruksskolene er 

her sentrale. Rammebetingelsene er vesentlige i forhold til å sikre dette. 

Vi har ikke utformet detaljerte forslag til tiltak. Til det kreves videre utredninger der en ser 

nærmere på finansiering, rolleavklaringer og en detaljert beskrivelse av innholdet i 

tiltakene. 

Listen med fylkesvise forslag er ikke ment å være uttømmende. Prosjektets begrensede 

ramme har ikke muliggjort en fullstendig analyse av alle naturbruksskolene og andre 

kompetansetilbydere i de fem fylkene. Innenfor prosjektet har vi i denne rapporten 

beskrevet innovasjonssystemet for landbruket i de fem fylkene. Vi har lagt vekt på 

naturbruksskolenes rolle. Vi har skissert tiltak for å styrke rekruttering og 

kompetanseheving, noen tiltak kan best settes i verk om flere fylker samarbeider, mens 

andre kan iverksettes av ett enkelt fylke. Vårt ønske er at våre forslag skaper debatt og 

engasjement og at de danner et fruktbart utgangspunkt for en videre utvikling av både 

naturbruksskolene og andre tilbydere av kompetanse til landbruket i de fem fylkene.     
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1 OM OPPDRAGET 

Fylkeskommunene i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark har gått sammen 

om en utredning av hvordan en kan øke rekrutteringen og styrke kompetansetilbudet i 

landbruket. Prosjektet skal bidra til et kunnskapsgrunnlag om hvordan man kan styrke 

rekrutteringen og bidra til fremtidsretta kompetansetilbud i landbruket. En viktig del av 

oppdraget har vært å foreslå tiltak for å styrke kompetansetilbudet. Ressursrammene i 

prosjektet har vært begrenset og vi har ikke hatt anledning til å gå inn på alle forhold som 

påvirker de aktørene vi har beskrevet. Det gjelder for eksempel forhold rundt opptak av 

elver på naturbruksskolene samt hvordan skolene er finansiert.  

1.1 Temaer og problemstillinger 

Østlandsforskning AS har utført prosjektet for de fem fylkeskommunene innenfor en 

ramme på kr 250 000.  Fylkeskommunenes interesse for disse temaene er knyttet til at de er 

eiere av videregående skoler der studieretningen naturbruk med sine ulike linjer er det 

sentrale kompetansetilbudet for ungdom som vil inn i landbruksnæringen. I forbindelse 

med forvaltningsreformen, som trådde i kraft fra 2010, ønsket man å styrke 

fylkeskommunes regionale utviklerrolle gjennom overføring av flere oppgaver. 

Fylkeskommunen har fått et medansvar for gjennomføringen av landbrukspolitikken. De 

har et spesielt ansvar for kompetanse, likestilling og rekruttering, noe som gir mulighet for 

nye initiativ vedrørende kompetanseutvikling.  

Sviktende rekruttering til landbruket er en problemstilling som har fått mye 

oppmerksomhet de seinere åra og som på mange måter anskueliggjør de utfordringene 

hele næringen står overfor. Nedgang i søkningen til naturbruksskoler på slutten av 1990-

tallet har vært en indikator på sviktende rekruttering. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 

viser at andelen personlige brukere fra 50 år og eldre er økt når en sammenligner andelen i 

2000 og 2010. I 2000 var andelen brukere under 50 år større enn 50 prosent i fylkene 

Østfold, Akershus og Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. I 2010 er andelen redusert til 

under 50 prosent i disse fylkene.  

Vi har intervjuet avgangselever i naturbruk ved tre videregående skoler for å få del i deres 

motiver, planer og kanskje drømmer om en framtid innen landbruket. Vi kan ikke gå i 

dybden på alle spørsmål rundt rekruttering og yrkesvalg, vårt bidrag begrenser seg til at vi 

har intervjuet avgangselever ved agronomlinjer og skoleledelse ved naturbruksskoler.  
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Det andre hovedtemaet i utredningen er kompetansetilbudet til eksisterende 

næringsutøvere innen landbruket. Kompetansetilbudet er stort og sammensatt og fordelt 

på en rekke aktører som Norsk Landbruksrådgivning, Tine, Nortura, Nofima, kommuner, 

skogeierforeninger, regnskapskontorer, konsulenter og mange flere. Rammene for dette 

prosjektet tillater ikke at vi går inne på disse aktørene i sin fulle bredde, og vi har gjort et 

utvalg av aktører vi har snakket med.  

Vi introduserer begrepet innovasjonssystem for å få et mer overordnet perspektiv på 

kompetansetilbudet til landbruket på Østlandet. Vi oppfatter at det er hva vi kan kalle et 

modent og homogent innovasjonssystem rundt de store varestrømmene i jordbruket, mens 

det for bygdenæringene er mer åpent hvordan kompetansetilbudet skal dekkes.  

Prosjektet tar opp disse problemstillingene: 

1. Hvilke organisasjoner for kompetanseutvikling har vi i fylkene i dag og hvordan 

kan de videreutvikles som del av et innovasjonssystem? 

2. Hvilken rolle har naturbruksskolene i rekruttering til landbruket og hvordan 

opplever avgangselevene naturbruksskolene?  

Det finnes som kjent mye statistikk om landbruket, for eksempel tall over medgått 

arbeidstid, investeringer i maskiner, nedleggelse av aktive gårdsbruk, jordleie og mange 

flere størrelser. Når det gjelder kompetanse er situasjonen en annen. Det finnes tall som 

viser hvor mange bønder som har en landbruksutdanning, noe som viser det formelle 

kompetansenivået til en person eller en næring. Den faktiske kompetansen til å gjøre en 

bestemt arbeidsoppgave (se kap. 2) er det imidlertid meget vanskelig å måle. Derfor har vi 

ingen statistikk over den faktiske kompetansen å forholde oss til. Økonomen Kenneth J. 

Arrow påpekte for 50 år siden at kompetanse i noen tilfelle kunne utgjøre opptil 80 prosent 

av forklaringen på økt produktivitet. Det er denne helt sentrale, men allikevel vanskelig 

målbare produksjonsfaktoren dette prosjektet handler om.       

1.2 Nasjonale føringer for rekruttering og utdanning i landbruket 

Rekruttering og kompetanse er sentrale områder i landbrukspolitikken og av avgjørende 

betydning for å nå nasjonale mål. Det er ikke innenfor rammene for dette oppdraget å i 

detalj redegjøre for politikken og føringene innenfor dette området. Vi mener allikevel det 

er viktig for konteksten at det gis en kort omtale av området.  

I den nye landbruksmeldingen er det et eget kapittel som omhandler rekruttering, 

kunnskap og innovasjon. Av dette framgår bl.a. at:  

God rekruttering, et høyt kunnskapsnivå og videreutvikling av kunnskapssystemene er av 

avgjørende betydning for at landbruks- og matsektoren skal nå de landbrukspolitiske målene. 
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Gode kunnskapssystemer er nødvendige for å fremme konkurranseevne i alle landbrukets 

verdikjeder og for å sikre en framtidsrettet næring der bærekraftig produksjon og alternativ 

utnyttelse av biologisk materiale står sentralt. 

Det er nødvendig med en helhetlig og målrettet politikk for næring, forvaltning, forskning, 

utdanningssystem, veiledningstjeneste og virkemiddelapparat. En god og formålstjenlig rolle- 

og ansvarsdeling mellom disse aktørene er viktig for å bedre kompetansen, oppnå effektiv bruk av 

landbrukets ressurser og sikre god resultatoppnåelse. Samarbeidet med andre næringssektorer 

skal videreutvikles. (Landbruks- og matdepartementet (LMD) 2011, 273). 

Naturbruksskolene omtales også i meldingen. Det vises til at søkningen er relativt stabil til 

utdanningen. Samtidig svikter søkningen og rekrutteringen til agronom- og 

gartnerutdanningen. Resultatet av dette er at disse næringene ikke sikres tilgang til 

kvalifisert arbeidskraft. For å møte denne utfordringen vil regjeringen evaluere struktur og 

innhold i programområde landbruk og gartnernæring i videregående opplæring. I tillegg 

legges det opp til at Landbruks- og matdepartementet sammen med 

Kunnskapsdepartementet skal gjennomføre en kartlegging av fagskoletilbudet og 

samfunnets behov for landbruks- og matfaglig utdanning i fagskolene. I denne 

sammenheng vil det også bli vurdert tiltak for å stimulere til økt søking til høyere 

landbruksfaglig utdanning. 

Et annet moment som trekkes fram er betydningen av regional tilpassing av virkemidlene; 

For å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene over hele landet skal distriktsprofilen i 

virkemidlene bli tydeligere. Det skal bli større regionalt handlingsrom i virkemiddelbruken, slik 

at ressurser kan settes inn i områder hvor utfordringene er særlig store og dyrke fram 

mulighetene for verdiskaping der de finnes. En forutsetning for å finne nye, bedre og mer 

lønnsomme løsninger er forskning, utvikling og innovasjon i hele verdikjeden. Rekrutteringen 

til næringen og kunnskapsutvikling vil avgjøre i hvilken grad det store potensialet vil bli 

utnyttet. Det er folkene i næringen og deres kompetanse, vilje og evne, som avgjør hvordan 

næringen vil utvikle seg. (LMD 2011, 12) 

Landbruket som del av den kunnskapsbaserte bioøkonomien trekkes også fram. Sentralt 

her er å videreutvikle systemer som sikrer en bærekraftig og lønnsom matproduksjon og 

matforsyning, miljø og helse både for nåværende og kommende generasjoner. Dette 

innebærer at det skal være et samspill mellom primærnæringene og de globale 

utfordringene, slik som klima og ressursforvaltning. Det vil kreve økt kunnskap for å sikre 

en effektiv og bærekraftig utnyttelse av tilgjengelige biologiske ressurser. Det vil være 

behov for økt kunnskap om alt fra grunnleggende agronomi til bruk av bioteknologi i 

sortsutvikling og avlsarbeid. Den kunnskapsbaserte bioøkonomien inkluderer alle 

industrier og økonomiske sektorer som produserer og utnytter biologiske ressurser, det vil 

si jordbruk, skogbruk, reindrift, havbruk, fiskeri og tilhørende industrier. 
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1.3 Annen relevant forskning 

Som en oppfølging av den trønderske landbruksmeldinga er det gjennomført et forprosjekt 

i Trøndelag av Trøndelag FoU "Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (Haugum 2012). 

Formålet med arbeidet var å 1) kartlegge og analysere eksisterende kunnskap i næringa, 2) 

status over kompetansehevingstilbud og 3) analysere behovet for økt kompetanse. I tillegg 

har de også sett på rekruttering til landbruket, da det er relevant å se i sammenheng med 

kompetanse.  

I dette forprosjektet er det gjort en kartlegging av ulike undersøkelser som bidrar med 

kunnskap om kompetanse og rekruttering i landbruksnæringa. I rapporten presenteres 

undersøkelsene samt at det gis en kort redegjørelse for resultater. Også tilgrensende 

prosjekter er kort presentert. Som supplement til litteraturstudien er det gjennomført en 

intervjuundersøkelse med 25 gardbrukere.  

Konklusjonene fra arbeidet er kort oppsummert (Haugum 2012, ix): 

 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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1.4 Metodisk tilnærming 

I og med at det finnes lite med tallmateriale som er egnet til å illustrere kompetanse og 

kompetansenivå er hovedtilnærmingen i prosjektet kvalitativ.  I kapittel 3 vil vi imidlertid 

presentere statistikk basert på offentlige registre (SSB) som beskriver viktige sider ved 

landbruket i de fem fylkene. Tallene gir en bakgrunn for å forstå noen av de utfordringene 

som preger landbruket i de fem fylkene og utgjør dermed en viktig bakgrunn for 

videreutvikling av kompetansetilbudet.  

Vår kvalitative tilnærming er i hovedsak basert på informantintervjuer. Kvalitative 

tilnærminger gir muligheter til å undersøke mange egenskaper ved et mindre antall case, 

eller enheter. Kvantitative tilnærminger gir på den andre siden mulighet til å undersøke 

noen få egenskaper ved et stort antall enheter (Ragin, 1994). Det er gjerne tre typer 

målsettinger i prosjekter der en velger en kvalitativ tilnærming.  Den første innebærer å gi 

stemme til grupper som vanligvis er lite framme i debatten og i media. For vårt prosjekt er 

dette aktuelt, i debatten om rekruttering til landbruket har noen aktører klare og sterke 

meninger. I dette prosjektet ønsker vi få fram noen synspunkter fra ungdommene selv, og 

har spurt avgangselever på videregående skoler i naturbruk hvilke planer de har for 

framtida. Dette er synpunkter fra noen få elever og det kan ikke gjøres noe krav på 

representativitet for en større gruppe ungdommer, men vi mener at synpunktene i seg selv 

bør ha allmenhetens interesse. En annen målsetting med kvalitativ metode er å fremme en 

mer prinsipiell forståelse av et fenomen. I vårt prosjekt har dette relevans i forhold til 

hovedspørsmålet i prosjektet som er å styrke kompetansetilbudet i landbruket. De fleste 

som har en tilknytning til landbruket vil ha hva vi kan kalle en førforståelse av hva som 

forstås med landbrukets kompetansetilbud, f. eks kurs bonden kan ta eller 

rådgivningstjenesten til Nortura eller Norsk Landbruksrådgivning.  Ved å snakke med 

aktører i næringa og sammenholde svarene med forskning på området, er det mulig å få en 

grundigere forståelse av landbrukets kompetansetilbud. Ved å gjøre semistrukturerte 

intervjuer er målsettingen at informantenes forståelse skal være i forgrunnen og at den som 

gjør intervjuene har som hovedoppgave å bidra til at informantens samlede innsikt 

kommer fram. Vi har ikke snakket med alle typer aktører i alle fem fylker, vi har for 

eksempel kun snakket med ett av fem fylkeslag i Norges Bondelag. Vi har snakket med to 

av enhetene til Norsk Landbruksrådgivning. Vi har i hovedsak intervjuet hva en kan kalle 

systemaktører, dvs. ledere i organisasjoner som tilbyr kompetanse og i liten grad 

selvstendig næringsdrivende og bønder. Aktører vi har intervjuet framgår av vedlegg. 

Ideelt kunne en tenke seg at den kvalitative tilnærmingen ble fulgt opp av en kvantitativ 

spørreskjemaundersøkelse til et stort antall bønder, slik at de kunne redegjøre for egen 

kompetanse og framtidig kompetansebehov. Rammene for dette prosjektet tillater 

imidlertid ikke en slik kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ tilnærming. 

Kapittel 2 presenterer teoretiske perspektiver på innovasjon og kompetanse. I kapittel 3 

presenterer vi statistikk over landbruket i de fem fylkene. Kapittel 4 presenterer 
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synspunkter fra elvene og ledelsen ved naturbruksskolene, mens kapittel 5 beskriver 

forslag til tiltak.    
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2 RESTRUKTURERING, INNOVASJON OG KOMPETANSE 

Jordbruket er en omstillingsdyktig næring med en produktivitetsvekst på 1,65 prosent pr. 

år de siste 20 åra (Kjølseth & Pettersen, 2012). Dette er på nivå med produktivtetsveksten i 

amerikansk jordbruk og jordbruket er blant de norske næringene med høyest 

produktivitetsvekst. Veksten i produktivitet skyldes at en relativt stabil produksjonsverdi 

oppnås med en betydelig reduksjon i innsatsfaktorer. Siden 1990 er arbeidsforbruket 

redusert med 40 prosent (Kjølseth & Pettersen, 2012, s. 11-12).  Denne 

produktivitetsveksten skyldes strukturendringer der færre bønder driver større gårder 

med langt større og mer spesialiserte produksjoner. Dette har vært mulig bl.a. gjennom 

innføring av ny teknologi som melkeroboter, større traktorer og genetiske forbedringer av 

husdyr. Kapittel 3 dokumenterer en del av disse strukturendringene i de fem fylkene, ett 

eksempel er grønnsaksproduksjon i Vestfold der det har vært en 50 prosent nedgang i 

antall produsenter kombinert med en 25 prosent økning i arealet de siste 10 åra. 

For de som vil skape seg en framtid som bonde er det tre alternativer for økt verdiskaping 

basert på gårdens ressurser; økt volum, dybde- eller breddestrategier (Figur 1). 

Figur 1. Restrukturering av landbruket. Basert på van der Ploeg & Renting, 2004, s. 236. 
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Økt volum av melk, kjøtt eller planteproduksjon betyr satsing på at det er mulig å hente ut 

stordriftsfordeler gjennom spesialisering og reduserte enhetskostnader og samtidig 

beholde gevinsten av kostnadsreduksjonen på gården. Dybdestrategien skal generere 

merverdi basert på videreforedling, kvalitet og salg. Foredling av egne jordbruksråvarer til 

produkter klare for konsum er det sentrale tiltaket i denne strategien. Eksemplene her er 

produksjon av iskrem og ost av egen melkeproduksjon. Breddestrategien er basert på 

diversifisering, i tillegg til produksjon av jordbruksråvarer velger en her å utvide 

produktspekteret til nye varer og tjenester som utleie, turisme og energiproduksjon. Den 

siste strategien, frakobling, innebærer at en ikke ser for seg en framtid som bonde og målet 

er i stedet å øke inntekten til husholdningen ved å kutte kostnader i gårdsdrifta og å hente 

mer inntekter utenom gården.  

Strategiene i Figur 1 kan kombineres på ulike måter og gi betydelig økte inntekter til 

husholdningen. Bredde- og dybdestrategiene kan forstås innenfor en ”economy of scope” 

tilnærming (Marsden m.fl, 2002). ”Economies of scope” strategier bygger på at det 

eksisterer synergier mellom aktiviteter på gården og utenom gården. Ressurser på gården 

(areal, arbeid, kompetanse og kapital) kan kombineres på måter som resulterer i nye varer 

og tjenester fra den samme ressursbasen. For å realisere de mulighetene som ligger i å 

kombinere gårdens ressurser på nye måter vil det ofte kreve at bonden inngår i nettverk 

med kompetansemiljøer, kunder og leverandører lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Noen 

bønder har allerede bygget opp slike nettverk.  

En konsekvens av bredde- og dybdestrategiene er at de lokale koblingene mellom ulike 

næringer blir styrket og at en større andel av verdiskapningen i verdikjeden blir værende i 

regionen, sammenlignet med en situasjon der mindre sentrale regioner eksporterer lite 

bearbeidede råvarer. Dette er spesielt viktig i jordbruket der det siste leddet i verdikjeden, 

dagligvarekjedene, kontrollerer en betydelig andel av verdiskapningen (Landbruks- og 

matdepartementet, 2011). Både bredde og dybdestrategien kan imidlertid komme i konflikt 

med målet om størst mulig matproduksjon ved at oppmerksomheten dreies fra volum til 

videreforedling og diversifisering. For bonden vil bredde og dybdestrategiene kunne bety 

en redusert avhengighet av de politisk bestemte rammebetingelsene for jordbruket. 

Endringer i rammebetingelsene kan få betydelige konsekvenser for bonden. 

Vi legger som premiss at kompetansebehovet vil endre seg i takt med strukturendringer. 

Basert på de tre strategiene fra Figur 1 gjelder at; 

1. Økt produksjonsvolum – kunnskap om kjernevirksomheten får en stadig større 

økonomisk betydning. Marginene mellom suksess og fiasko vil ofte være små. Det 

skjer en vitenskapliggjøring av kunnskap som før var mer praksisbasert. Et 

eksempel er kunnskap om grovforkvalitet og forblandinger.   

2. Dybdestrategi – krever kunnskap om aktiviteter oppover i verdikjeden innen 

videreforedling, markedsføring, salg og distribusjon.  
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3. Breddestrategi – krever kunnskap om nye markeder og produktområder som 

utleie, turisme og eiendomsutvikling. 

Dette betyr at strukturendringer i landbruket medfører endringer i kompetansebehovet. 

Mer spesifikt hvordan disse endringene henger sammen og materialiserer seg i praksis vil 

variere mellom de enkelte produksjoner og regioner.  Som vi skal se av statistikken i 

kapittel 3 pågår det til dels betydelige strukturendringer i de fem fylkene. Over en 10-års 

periode har det vært en betydelig nedgang i antall bruk og en betydelig økt produksjon for 

de gjenværende. Det kan tyde på at økt produksjonsvolum er den strategien som har stått 

sentralt for flertallet av bønder i de fem fylkene. Breddestrategien kan observeres ved at 57 

prosent av brukene på landsbasis har en form for bygdenæring1 basert på gårdens 

ressurser der utleie og leiekjøring er mest vanlig. Bygdenæringer bidrar med inntekter på 

omkring 70 % av brukene i Buskerud og Vestfold, noe som er høyest i landet. Til tross for 

det betydelige omfanget av bygdenæringer synes bygdenæringene å ha relativt lite 

betydning i forhold til tradisjonelt landbruk når det gjelder verdiskaping (Lien m.fl. 2012 

og Lerfald m.fl., 2012). Langt færre bønder følger dybdestrategien, men om lag 200 bønder 

er aktive innen Inn på Tunet i de fem fylkene. Bedrifter som deltar i Nofimas prosjekt for 

småskala matproduksjon representerer en annen gruppe som har valgt dybdestrategien. 

2.1 Innovasjonssystem i landbruket 

I arbeidet med et framtidsrettet kompetansetilbud for landbruket på Østlandet tror vi det 

er hensiktsmessig å legge et innovasjonssystem perspektiv til grunn. Et systeminspirert 

perspektiv betyr at en tar utgangspunkt i de relevante aktørene i forhold til rekruttering, 

kompetanseheving og innovasjon og ikke minst- koblingene mellom de (Edquist, 2005). 

Faglig kan et slikt perspektiv begrunnes i innovasjonsforskningen der en har pekt på at så 

mye som 80 prosent av innovasjonene skjer i skjæringsfeltet mellom bedrifter og 

organisasjoner (Fagerberg, 2005). Innovasjoner inkluderer nye produksjonsprosesser, nye 

produkter og nye måter og organisere produksjon og distribusjon på. Mange av de 

pågående diskusjonene om kompetansebehov kan plasseres innenfor et innovasjonssystem 

perspektiv. Ut i fra et slikt perspektiv blir viktige spørsmål om en har de nødvendige 

aktører på plass for et kompetansetilbud tilpasset behovene, samt i hvilke grad det er 

samhandling mellom tilbydere av kompetanse og mellom tilbydere og brukere. Debatter 

om naturbruksskolenes rolle, behovet for fagskoler og organiseringen av 

landbruksrådgivningen i de enkelte regioner kan sees i et innovasjonssystem perspektiv.  

Innen forskningen på innovasjonssystemer har en lagt vekt på institusjonelle forhold som 

påvirker mulighetene til å gjennomføre innovasjoner. Institusjonelle forhold forstås bredt 

og inkluderer lover, regler, normer og kulturelle forhold (Edquist, 2005). En rekke faktorer 

påvirker dermed iverksetting av innovasjoner i en næring eller region. Lover og regler er 

                                                      
1
 I St.meld.nr.9 (2011-2012) "Velkommen til bords" omtales næringer som ikke direkte består i å produsere 

landbruksvarer som bygdenæringer, tidligere gikk dette som tilleggsnæring.  
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det mulig å ha oversikt over og forstå betydningen av, mens det er langt vanskeligere å 

forstå den betydningen normer og kultur har for å gjennomføre innovasjoner.  I norsk 

landbruk har Jæren vært framhevet som en region med en historisk forankret kultur for å 

satse på ny teknologi og store investeringer (Frøyen, 2001).  I ett av intervjuene vi gjorde i 

Vestfold kom det fram at en i første halvdel av 1900-tallet hadde innflytting fra Jæren til 

Vestfold. Informanten mente at en del av de bøndene som står bak store investeringer i dag 

har aner tilbake til Jæren. Ut i fra et slikt resonnement kan altså entreprenørskap i dagens 

Vestfold jordbruk tildels forklares med historiske koblinger til Jæren. Vi har ikke hatt 

mulighet til å undersøke dette nærmere, men eksemplet viser at kultur kan være viktig for 

å forstå forskjeller i innovativ kapasitet.     

Mange av de sentrale brikkene i et innovasjonssystem for landbruket kom på plass på 1800-

tallet da de første utdanningsinstitusjoner innen landbruket ble grunnlagt. I 1825 åpnet 

Johan Sverdrup en skole på Sem for «sunde, opvakte, flittige og sædelige» 

bondeungdommer (Gjerdåker, 2002, s. 185). Rundt 1850 var det lokalseminar i drift i 13 amt 

og Norges landbrukshøgskole ble grunnlagt 1859 (Gjerdåker, 2002). Av økonomiske 

hensyn var det en del motstand mot å etablere en høyere landbruksutdanning og 

embetsmennene ville i første omgang finansiere ei ordning med ambulerende 

stasagronomer.  Embetsmennene var av den oppfatning at en kombinasjon av 

landbruksskoler, tidsskrift og omreisende agronomer var den beste måten å drive 

opplysningsarbeid på. Behovet for en grundig utdanning av agronomer ble allikevel 

avgjørende for at det ble flertall for å etablere en landbrukshøgskole.  

Debatten rundt opprettelsen av en landbrukshøgskole viser at det både blant politikere, 

embetsmenn og bønder allerede på 1850-tallet var diskusjoner om det vi i dag vil kalle et 

innovasjonssystem i landbruket. Det Kongelige selskap for Norges Vel ble grunnlagt i 1809 

som en sentral støttespiller og pådriver for modernisering i landbruket. Ulike 

«moderniseringsagenter» som prester og andre oppmuntret også til modernisering av 

jordbruket. Disse aktørene bidro i vesentlig grad til «det store hamskiftet» i landbruket.  

Norges Vel startet med plantekulturforsøk i 1889, mens den første forsøksringen ble dannet 

på Hedmarken på 1930-tallet og et landsdekkende nett var på plass på 1960-tallet. 

Medlemstallet i forsøksringene vokste på landsbasis helt fram til omkring år 2000. De 

bondeeide samvirkene for mottak og foredling av melk, kjøtt og korn etablerte seg som 

sentrale aktører i innovasjonssystemet ved å bidra til tett kontakt mellom bonde og 

foredlingsleddet. Landbruket har derfor vært tidlig ute med å etablere et 

innovasjonssystem for å fremme kompetanseheving og innføring av nye produksjoner, 

sorter og dyrkingsteknikker. Ett ankepunkt mot landbruket har vært det relativt lave 

utdanningsnivået. I sin gjennomgang av innovasjonssystemet i norsk jordbruk peker 

imidlertid Kjølseth & Pettersen (2012, s. 9) på at det er utilstrekkelig å vurdere 

primærnæringen isolert i fra foredlingsleddet, rådgivningsapparatet og de som driver 

utvikling av dyre- og plantematerialet. Disse virksomhetene er tett integrert med 

primærjordbruket og preges av et meget høyt utdanningsnivå.  
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Forskning på industrien i Norge og andre land har vist at koblinger som gir en 

læringseffekt mellom bedrifter og mellom bedrifter og andre aktører er sentralt for 

innovasjoner (Edquist, 2005). Innovasjoner skjer sjelden ene og alene innenfor veggen til en 

bedrift, samarbeid må til. Landbruket, med et høyt antall enkeltpersonsforetak, er neppe 

noen unntak fra denne regelen. Vi legger derfor til grunn at koblinger mellom aktørene i 

landbrukets innovasjonssystem er en forutsetning for innovasjoner i landbruket. I sin 

gjennomgang av innovasjon i norsk jordbruk legger NILF til grunn at den sterke 

produktivitetsøkningen i norsk jordbruk indikerer at vi har et godt fungerende 

innovasjonssystem. Produktivitetsvekst avhenger av at ny kunnskap og ny teknologi tas i 

bruk på en effektiv måte.  Norske bønder har vært flinke til å ta i bruk for eksempel 

melkeroboter og det er tette koblinger mellom utviklere av nytt plante- og 

husdyrmateriale, de store bondesamvirkene og bøndene (Kjølseth & Pettersen, 2012).  Dette 

hviler igjen på en betingelse om at de som tilbyr kompetanse må evne å kommunisere dette 

slik at de som etterspør kompetanse forstår tilbudet. Samtidig må de som har behov for 

kunnskap og kompetanse finne måter og kommunisere sine behov på som kan skape 

dialog, de må ha mottakerkapasitet.    

LMDs forslag til hvordan en kan videreutvikle kompetansetilbudet i landbruket kan 

forstås innen et innovasjonssystem perspektiv. Nettverks- og kompetansebygging er en 

overordnet strategi hos LMD som skal «[b]idra til å styrke nasjonale og regionale systemer 

for innovasjon gjennom å legge til rette for bedre samspill mellom næringsaktører innenfor 

og utenfor landbruket, kunder, forskning og utdanning, myndigheter og 

finansieringsinstitusjoner» (Landbruks og matdepartementet, 2007, s. 12).  

Satsingen på kompetanse og innovasjon er videreført i den nye Stortingsmeldingen om 

landbruks- og matpolitikken (Landbruks og matdepartementet, 2011). Meldingen peker på 

at ikke bare de nasjonale institusjonene skal styrkes, men også at det regionale forsknings- 

og utviklingsarbeidet skal styrkes. Meldingen sier videre at det skal legges en innovasjons 

politisk plattform til grunn med tre prioriterte innsatsområder (ibid, s. 287): 

 entreprenørskap og markedstenkning i hele verdikjeden 

 samarbeid og synergier mellom landbruket og andre sektorer 

 samarbeid i nettverk og utvikling av velfungerende innovasjonssystem 

I et fylkesperspektiv er det interessant at Regjeringen vil opprette Regionale 

bygdeutviklingsprogram som skal bestå av tre elementer; regionale næringsprogram 

(RNP), miljøprogram og skog- og klimaprogram. Dagens BU-midler vil inngå i 

programmene, sammen med statlige midler. Både jordbruk og bygdenæringer skal støttes. 

Ansvaret for å lede og utvikle regionale bygdeutviklingsprogram legges til 

Fylkesmennene, og arbeidet skal skje i nært samarbeid med fylkeskommuner, Innovasjon 

Norge og næringsorganisasjonene. RNP skal vurdere støtte til enkeltbedrifter og nettverk 

av bedrifter. Med denne nye ordningen håper LMD å rydde opp i virkemiddelbruken med 

et mer oversiktlig system på regionnivå (Landbruks og matdepartementet, 2011). 
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Kan en slik omlegging av virkemiddelbruken på fylkesnivå være med og stimulere til et 

større fokus på betydningen av kompetanse og innovasjon som er forankret i 

næringsutøvernes behov? Omleggingen understreker den viktige rollen aktører på 

fylkesnivå har for å støtte kompetanseheving og verdiskaping i jordbruket, selv med en 

fortsatt sterk statlig styring av landbrukspolitikken og en teknologisk utvikling som langt 

på vei er styrt av multinasjonale «agri-business»-foretak.  

2.1.1 Aktører i det regionale innovasjonssystemet i landbruket i de fem fylkene 

I det følgende vil vi spesifisere de sentrale aktørene innenfor innovasjonssystemet for 

landbruket i de fem fylkene. Disse består av tre grupper; brukere og tilbydere av kunnskap, 

samt offentlige myndigheter som tilretteleggere. De sentrale aktørene i et innovasjonssystem 

består for det første av de som bruker kunnskap og kompetanse til å gjøre innovasjoner. 

Innen landbrukssektoren er det bøndene og andre næringsdrivende som driver virksomhet 

basert på ressursene på gårdene. I de fem fylkene er det dermed omkring 11 000 bedrifter 

som er potensielle deltakere i innovasjonssystemet. Selv om bedriftene først og fremst 

anvender kunnskap er det viktig å peke på at deres rolle i bidrag til utvikling av kunnskap 

i mange tilfelle er sentral. Praktisk bruk av ny kunnskap i form av for eksempel nye 

kornsorter eller forblandinger er unnværlige for den videre utviklingen av produktene. 

Dette innebærer at koblinger mellom brukere av kunnskap og tilbydere av kunnskap er 

sentralt i et innovasjonssystem  

De viktigste tilbyderne av kompetanse er listet opp i tabell 1. 
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Tabell 1. Oversikt over sentrale tilbydere av kompetanse i fylkene  

  

Telemark 

 

Buskerud 

 

Vestfold 

 

Østfold 

 

Akershus 

Naturbruksskoler Søve Lien, 

Saggrenda, 

Rosthaug 

Melsom 

Gjennestad 

Kalnes 

Tomb 

Hvam, Kjelle, 

Stabekk 

Natur (i 

Oslo) 

Fagskole    Tomb  

Landbruksrådgivning Østafjells Viken 

Østafjells 

Viken 

Østafjells 

Landbruks-

rådgivningen 

Sør-Øst 

Romerike 

Landbruks-

rådgivning 

Forskningsinstitutter Telemarks-

forskning 

   Nofima, 

Bioforsk 

Veterinær-

instituttet 

m.fl. 

Høyere 

landbruksutdanning 

    UMB 

Veterinær-

høgskolen 

Andre 

kompetansemiljøer 

Mat- og 

natur-

inkubator i 

Seljord 

Raulands-

akademiet 

 Grønt  

Fagsenter 

Mulig Arena 

prosjekt 

Hvam Agro 

utvikling 

Rådgivningsapparatet i Tine, Nortura, Norsvin, Felleskjøpet Agri, Bygdefolkets 

studieforbund, m.fl. 

  

De sentrale kompetansetilbyderne er naturbruksskolene, fagskolene, 

landbruksrådgivningen, samvirkeforetakene og forskningsinstituttene. Hver av disse 

kategoriene kunnskapstilbydere har sine roller innenfor innovasjonssystemet i de fem 

fylkene. Naturbruksskolene har sin primære rolle i å utdanne ungdom og voksne som vil 

ha grunnleggende kunnskap om landbruket. Med andre ord er naturbruksskolenes rolle å 

styrke humankapitalen innen landbruk. Kun en mindre andel (anslagsvis 20 %) av de som 

begynner på naturbruk velger å ta en 3-årig agronomutdanning. Disse kan søke om videre 

utdanning på 1-2 årig fagskole. Mange elever tar Vg 1 og Vg 2 innen landbruk, mens de 3. 

året velger studiespesialisering slik at du får studiekompetanse. 
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Landbruksrådgivningen er organisert som økonomisk selvstendige enheter med Norsk 

Landbruksrådgivning som en paraplyorganisasjon. Noen enheter er relativt store, som 

Romerike landbruksrådgivning og Norsk Landbruksrådgivning SørØst, mens andre er 

mindre. Ved Grønt fagsenter i Vestfold er det et etablert et bredt spekter av 

rådgivningstilbud med samlokalisering av Norsk landbruksrådgivning Viken og Østafjells, 

Viken skog, Vestfold landbrukstjenester, regnskapskontor og Bygdefolkets studieforbund 

samt organisasjonene Vestfold Bondelag, Bondeungdomslaget og Bygdekvinnene. På 

Hvam i Akershus er det under utvikling et lignende senter med et bredt landbruksfaglig 

kompetansemiljø.  

Landbruksrådgivningen er først og fremst et tilbud til aktive bønder, i følge informanter er 

i overkant av halvparten av bøndene i et område vanligvis medlemmer, selv om tallet kan 

variere.  Rådgiverne har en viktig rolle i landbrukets innovasjonssystem som bindeledd 

mellom forskning og praktisk bruk av ny kunnskap og teknologi i form av for eksempel 

nye kornsorter, sprøytemidler og miljøtiltak. Landbruksrådgivningen bidrar vesentlig til å 

spre «beste praksis», dels mellom bønder og dels ved at erfaringene fra egne forsøksfelt 

allmenngjøres. Erfaringer diskuteres og kunnskap spres gjennom møter, markvandringer, 

trykksaker og e-post. Landbruksrådgivningen har en formalisert arbeidsdeling med 

Bioforsk som innebærer at rådgiverne utfører forsøk på oppdrag fra Bioforsk og sprer 

resultatene fra forskningen til bonden. Ellers er det verd å legge merke til at noen av de 

mest profesjonelle bøndene bygger opp egne nettverk av fagpersoner de kan trekke på. Det 

gjelder for eksempel grønnsakdyrkere i Vestfold som trekker inn kompetanse fra Danmark 

og Nederland. Slik får norske rådgivere konkurranse fra utlandet.  Det finnes også 

eksempler på melkebønder som kontakter professorer i husdyrlære ved Universitetet for 

Miljø og biovitenskap (UMB) for å få hjelp til å sette opp fórplan.  

Landbruksrådgivningen driver ikke veiledning innen husdyrbaserte produksjoner. Tine og 

Nortura har et tilbud om rådgivning til sine medlemmer basert på praktisk bruk av 

forskningsresultater og kunnskap om beste praksis. Siden veilederne er ansatt hos 

varemottakeren fører det til en tett kobling mellom bonden og varekjøperen noe som har 

mange fordeler. En mer betenkelig side ved den tette koblingen mellom rådgivning og 

varemottakere er at rådgiverne ikke er uavhengige, de har en økonomisk egeninteresse av 

at bonden leverer til Tine/Nortura. I media har det kommet fram at mangelen på 

uavhengighet har vært problematisk for enkelte bønder i forbindelse med planlegging av 

nye fjøs. Lønnsomheten i investeringen ble ikke så god som det rådgiveren forespeilet 

bonden2.   

Norges største kunnskapsmiljø innen landbruk er lokalisert på Ås i Akershus. Universitetet 

for Miljø og biovitenskap (UMB) er den klart største enheten, men også Skog og Landskap, 

Nofima og Bioforsk er betydelige aktører innen landbruksrelatert forskning og utvikling. 

UMB er det eneste lærestedet i Norge for de som vil ta en høyere grad (Master, PhD) innen 

                                                      
2
 Norsk Landbruk 2012. 
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landbruksrelaterte fagområder. Slik sett har UMB en helt sentral posisjon, men ikke alle er 

fornøyd med måten UMB fyller denne rollen på. Mange innen landbruket ønsker seg flere 

kandidater med landbruksrealterte fag fra UMB og har etterlyst større egeninnsats fra UMB 

i så måte.  

Vi skal ikke gå inn i den diskusjonen her, men nøye oss med å peke på at alle universiteter i 

Norge er avhengige av å utvikle et studietilbud som får mange og gode søkere. Det er 

vanskelig for universiteter over tid å drive intern subsidiering av et studietilbud med få 

søkere. Den svake rekrutteringen til landbruk og landbruksutdanning har fått 

konsekvenser for UMB. På forskningssiden er det et spørsmål om det er mulig og ønskelig 

at forskere ved UMB har mer kontakt med landbruksnæringa i regionene. Vi har ikke et 

svar på dette spørsmålet, men vi tror det er viktig at det reises.  

Bioforsk skal i følgje sin egen nettside være; «ein regional-, nasjonalt og internasjonalt 

konkurransedyktig produsent av kunnskap, tenester og løysingar gjennom forsking og 

utviklingsarbeid innanfor planteproduksjon, skjøtsel, matkvalitet, mattryggleik og 

miljøspørsmål. Bioforsk skal medverka til meir innovasjon, betre miljøkvalitet, berekraftig 

ressursforvaltning og matproduksjon til nytte for næringslivet, forbrukarane og 

samfunnet».  Nofima har en viktig rolle for produsenter av småskala mat på Østlandet ved 

at de er «nav» for mye av den kompetanseoppbyggingen som skjer på dette feltet og 

veileder enkeltbedrifter i næringsmiddelproduksjon innen rammene av programmet 

«Kompetansenettverk for småskala matproduksjon». Norsk institutt for skog og landskap 

(Skog og landskap) er et nasjonalt institutt, som ligger under Landbruks- og 

matdepartementet. Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jord, utmark og 

landskap i Norge. Videre formidler instituttet kunnskap til myndigheter, næringsliv og 

allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til 

arealressursene3.  

Her har vi beskrevet hovedtrekkene ved de sentrale kompetansetilbyderne til landbruket i 

de fem fylkene. Den tredje gruppen av aktører er offentlige myndigheter som har en viktig 

rolle i å legge til rette for innovasjoner og bidra med finansiering. Fylkesmenn, 

fylkeskommuner, kommuner og Innovasjon Norge er de sentrale aktørene her. De 

offentlige aktørenes rolle er ikke rendyrket til å være tilrettelegging og administrasjon, på 

noen områder bidrar de med viktig kompetanse. En annen gruppe aktører er de som bidrar 

med kapital til investeringer i landbruket. Dette er forretnings- og sparebanker, 

Landkreditt og Innovasjon Norge. Disse tilbyr kunnskapsrik kapital (Langeland, 2009), 

basert på kompetanse om landbruket og lønnsomhetsbetraktninger. I og med at 

strukturendringene i landbruket gir større kapitalbehov og gjeldsoppbygging hos en del 

bønder, blir det stadig viktigere at de som tilbyr finansiering har kompetanse til å gjøre en 

faglig vurdering av utbyggingsprosjekter.     

                                                      
3
 http://www.skogoglandskap.no/ 
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Kunder og leverandører til landbruket er sentrale bidragsytere i et innovasjonssystem. 

Landbruket produserer ikke selv sentrale innsatsfaktorer som maskiner, gjødsel og 

sprøytemidler, derimot er landbruket en sentral anvender av teknologi utviklet i andre 

bransjer. Mange av leverandørene er multinasjonale foretak der norsk landbruk utgjør kun 

et en meget liten del av et globalt marked og en kan spørre om en del av utstyret som tilbys 

egentlig er tilpasset norske forhold. På den annen side har de globale leverandørene levert 

innovasjoner som har bidratt til produktivitetsøkninger i norsk landbruk, som for 

eksempel melkeroboten.        

Kunder er viktige drivere av endringer i produkter og produksjonsprosesser, eller sagt 

med andre ord; brukere som kilde for innovasjon. Eksempelvis har konsentrasjon i 

dagligvarehandelen til fire store aktører utvilsomt satt rammer for innovasjonsprosesser i 

landbruket. Mange små leverandører har problemer med å etterkomme krav om at de skal 

forsyne en landsdekkende butikkjede med et produkt hele året for å kunne inngå en 

kontrakt. Spranget fra å levere til spesialforretninger og «Bondens marked» til en stor kjede 

blir ofte veldig stort for småskalaprodusenter.  

I tillegg til organisasjoner som i større eller mindre grad samhandler består 

innovasjonssystemer av institusjoner i form av lover, regler, normer og etablerte praksiser. 

Dette utgjør spillereglene for innovasjonssystemene.  Noen spilleregler er fastsatt nasjonalt 

i form av lover og forskrifter og retningslinjer fra Stortinget og LMD. Det forhindrer ikke at 

disse til en viss grad kan praktiseres ulikt fylkene imellom. Normer er ofte historisk og 

sosialt forankret og varierer fra en region til en annen. Enkelte regioner, som Jæren, kan 

være bærere av en kultur som tilsier satsing på jordbruk i form av investeringslyst og 

risikovilje. Identitet kan også spille inn, noen fylker har en sterkere identitet som 

jordbruksfylker enn andre. En av våre informanter pekte på at i Telemark oppfatter en 

industri og situasjonen i Grenland å være de sentrale temaene som politikerne i fylket er 

opptatt av, mens landbruk oppfattes som mindre viktig. Identitet kan i neste omgang være 

med å påvirke hvilke spørsmål som settes på dagsorden.  

Denne gjennomgangen viser at det er en rekke forhold som påvirker innovasjonssystemer 

og vi kjenner ikke fullt ut virkemåten til innovasjonssystem. Vi retter nå oppmerksomheten 

mot en helt avgjørende forutsetning for at en skal kunne opprettholde et velfungerende 

innovasjonssystem innen landbruket – rekruttering.    

2.2 Rekruttering, utdannings- og yrkesvalg 

Rekruttering handler om å skaffe ny tilvekst av personer til en virksomhet4. For 

virksomheten som søker rekrutter handler det om å identifisere og tiltrekke seg de rette 

personene. Hvor vidt en virksomhet klarer dette, henger sammen med flere forhold, blant 

                                                      
4 http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=rekruttering&begge=
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annet hvordan rekruttene opplever rekrutteringsprosessen, samt ryktet eller «imaget» 

virksomheten har (Rynes, 1991). 

For rekrutten vil det å gå inn i en landbruksutdanning være et karrierevalg5, man 

bestemmer seg for hvilken utdanning og yrke en orienterer seg mot. Noen tar dette valget 

tidlig, og er i landbruket fra helt ung alder, andre har en karriere (gjerne inkludert formell 

utdanning) i en annen sektor, før man senere velger å ta over et gårdsbruk.  

Det er mange faktorer som påvirker karrierevalg.  Sosialkognitive teorier ser på et individs 

vei gjennom karrieren som et samspill mellom personens interesser, evner og personlige 

mål, men hvor personens sosiale miljø også spiller inn på disse forholdene (Lent & Brown, 

1994). Personens tro på egen mestring og forventninger om hva som er mulig å oppnå, vil 

påvirke hvilke karrieremål man setter seg, og innsatsen man legger inn for å nå målet. Det 

handler både om troen på seg selv til å inneha visse roller eller gjøre visse oppgaver, men 

også evnen og motivasjonen til å jobbe mot et gitt mål hva gjelder utdanning eller yrke. 

Mestringstroen utvikles og modifiseres av personens tidligere prestasjoner på området, 

vikarierende læring (dvs. betydningen av rollemodeller), sosial støtte og psykologisk 

tilstand. Dette spiller sammen med andre sider ved personen, for eksempel kjønn. Fra ung 

alder blir vi selektivt forsterket av omgivelsene våre, og dette påvirker også hvilke valg vi 

gjør med hensyn til utdanning og yrke. Det kan handle om reaksjoner og ”tillatelser” fra 

miljøet som personen er en del av, for eksempel fra familie, venner, kolleger og 

arbeidsgivere, og det kan handle om de muligheter som blir gitt personen. Kjønn kan ses 

på som delvis sosialt konstruert, slik at visse typer sosiokulturelle betingelser og prosesser 

vil frembringe erfaringer som påvirker en persons tro på seg selv, karrieremålene man 

setter seg, og innsatsen man legger inn for å nå dem. Kvinner og menn vil utvikle evner og 

mestringstro for oppgaver som oppfattes som kulturelt sett passende for det aktuelle 

kjønnet (ibid). 

Elever på siste trinn i ungdomsskolen står overfor svært viktige valg. Fordi det er mange 

tilbud i videregående opplæring kan det være vanskelig for den enkelte elev å sette seg inn 

i alle mulighetene og konsekvenser av disse. For unge mennesker som ikke har valgt yrke 

og utdanning enda, er både foreldre og rådgivere ved skolen viktige nøkkelpersoner. En 

studie foretatt av Østlandsforskning viser at de som påvirker unges utdanningsvalg mest, 

er foreldre, og særlig gjelder dette guttene. Rangert etter foreldrenes betydning for 

utdanningsvalg oppgav guttene besøk på videregående skole. I denne undersøkelsen 

hadde jentene en mer lik fordeling på foreldre og besøk på videregående skole. Rådgiver 

kom på en klar tredjeplass for både gutter og jenter i denne undersøkelsen (Nyhus & 

Fauske, 1998). En spørreundersøkelse gjennomført av Østlandsforskning blant 

ungdomsskoleelever underbygger dette funnet (Lerfald & Alnes, 2012). Resultatene viser at 

rådgivere og foreldre er like viktige for elevene når det gjelder råd om videre utdanning. 

På spørsmål om hvem de hører mest på er det et klart skille. Foreldrene spiller her en klart 

                                                      
5
 Karriere er et verdinøytralt begrep og henspeiler på yrkes- og utdanningsvalg som gjøres av en person 

gjennom livet (kilde Swahn) 
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viktigere rolle enn rådgiverne. Foreldres, og særlig mors betydning, som påvirkningsagent 

framheves også av Østberg i hennes studie av ungdom i Harstad-regionen og deres 

utdannings- og yrkesvalg (Østberg, 1999, ref. etter Buland & Mathisen, 2008). En studie 

gjort i Sunnhordland viste liknende konklusjon, men her tillegges det at et klart flertall av 

elevene mente at de enten ikke hadde rådført seg med noen, eller at rådene ikke hadde hatt 

noe særlig betydning (Grov, 1998, ref. etter Buland & Mathisen, 2008).  

Det er rådgivers oppgave å drive yrkes- og utdanningsveiledning for ungdommene. 

Utdanningsdirektoratet sier dette om rådgivning i skolen (Utdanningsdirektoratet, 2009): 

Den enkelte eleven har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval. Utdannings- og 

yrkesrådgivinga har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke og 

utvikle kompetansen til den enkelte til å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig 

læringsperspektiv. 

Det handler om å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og hjelpe eleven 

med å planlegge karrieren sin. Eleven skal gradvis bli bevisst egne interesser, ferdigheter 

og verdier. En slik kunnskap om seg selv gir selvinnsikt og skal bidra til at eleven tar gode 

yrkes- og utdanningsvalg, samt at eleven ser konsekvenser av sine valg. Yrkes- og 

utdanningsveiledning er med andre ord en bevisstgjøringsprosess som går over tid.  

2.3 Odelsbarnas situasjon 

For noen av dem som velger utdanning og yrke innen landbruket vil det innebære å overta 

et gårdsbruk. Det har vært gjort flere arbeider der en har studert rekruttering til 

landbruket, se Wiborg & Bjørkhaug (2011).  De peker på at rekruttering er et komplisert 

sosialt fenomen der flere faktorer er med å bestemme hvordan rekrutteringen foregår. Om 

lag 80 prosent av rekrutteringen skjer gjennom familien, slik at odelsbarnas holdninger til 

overtakelse er helt avgjørende. I 2008 hadde 54 prosent av odelsbarna bestemt seg for enten 

å overta, eller de trodde de ville gjøre det, mens det samme tallet i 1996 var 67 prosent. 

Andelen jenter som vil overta har sunket siden 1996 og usikkerheten er større blant jenter 

enn blant gutter (Andgard m.fl., 2009). Undersøkelsen viser også et det er de over 34 år 

som er mest positive til overtakelse, mens de yngre er mer usikre.  

Det er store geografiske variasjoner, Akershus (66 prosent) og øvrige Østlandet (62 prosent) 

har klart flest som er positive til overtakelse, mens tallene er svært svake for Nord-Norge 

(37 prosent). Kornprodusenter er mest positive til å overta (64 prosent), mens 

melkeprodusenter er minst positive (49 prosent). Den viktigste årsaken til å ville overta er 

interesse for gårdsarbeid (31 prosent), dernest kommer ønske om å kunne bo på gården. 

Blant de som oppga at de ikke ville ta over gården anførte 25 prosent at det ville koste for 

mye arbeid og penger, mens 16 prosent oppga manglende interesse.  
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Wiborg og Bjørkhaug (2011) peker på at overtakelse av en gård handler mye om stedet der 

gården ligger og historien til familien på gården. Det er følelser knyttet til en familiegård, 

har den vært i familien i flere hundre år er det for mange vanskelig å se at den går ut av 

familien. På gårder langt fra større arbeidsmarkeder er det vanskeligere å finne alternativt 

arbeid. 

Hanne Eldby har laget en modell hvor hun beskriver kompleksiteten i 

beslutningsprosessen frem mot et valg om å overta et gårdsbruk (Eldby, 1996). 

Figur 2: Modell for beslutningsprosessen 

 

Kilde: Eldby 1996 

Flere av faktorene som nevnes i avsnittet om yrkes- og utdanningsvalg over berøres i 

hennes modell, men hun legger til rammevilkår for landbruket og i regionene, dessuten er 

konteksten odel. Faktorene hun nevner som viktig for beslutningen er egenskaper ved 

gården, rammevilkårene for landbruket, lokalsamfunnets rammevilkår, personens egne 

interesser og holdninger, samt andres interesser og holdninger. De som påvirker de unge 

er foreldre og andre rollefigurer, egen erfaring fra arbeidslivet, samt søsken som utfordrer 

odelsretten. Modellen problematiserer ikke kompetanse og utdanning, den er ikke med 

som en faktor, men modellen viser at overtagelse er en sosialt forankret prosess. For vårt 

prosjekt er faktoren utdanning viktig, noe også Regjeringen legger vekt på (LMD, 1998 og 

2011). De sier at i tillegg til faktorene som Eldby nevner, vil utdanning i landbruket også 

være en viktig faktor for rekrutteringen. 

2.4 Livslang læring og utvikling 

Begrepet livslang læring er en viktig ”overbygning” for utdannings- og yrkesvalg. Av 

begrepet livslang læring følger det at man må jobbe med å styrke sammenhengen og 

overgangen mellom de ulike delene av utdanningssystemet, og mellom 

utdanningssystemet og samfunns- og arbeidslivet (Utdanningsdirektoratet, 2010) Videre 

peker det på at alle skal ha mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og utvikle kompetansen 

sin gjennom hele livet. Som vi kommer inn på i senere avsnitt, utvikler landbruksnæringen 
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seg, noe som både byr på nye muligheter og som fordrer kontinuerlig 

kompetanseutvikling. Det er et mål at mulighetene i næringen utnyttes best mulig, og i 

tråd med den enkelte drivers interesser og motivasjon.  

2.5 Ulike innfallsvinkler til kompetanse 

Kompetanse er kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan bidra til å utføre bestemte 

handlinger, løse problemer eller utføre arbeidsoppgaver. Kunnskap, kompetanse og læring 

er nøkkelord for alle som uttaler seg om dagens og morgendagens landbruk. Når 

forandringstakten er stor, må bonden hele tiden fornye sin kompetanse. Videre er 

kompetanse ikke et statisk og isolert fenomen, men både foranderlig og situasjonsbestemt. 

En definisjon av kompetanse er: 

Kompetanse er et individ (eller en gruppes) evne til å handle i relasjon til en viss oppgave 

(situasjon) (Försvarsmakten, 2000).  

En annen definisjon lagt til grunn i Haugum (2012) er: 

Kompetanse er samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å 

utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Haugum, 2012, s.7 

sitat fra L. Lai).  

Felles for begge definisjonene er at kompetanse står for en relasjon mellom individet og 

oppgaven i den aktuelle situasjonen. Kompetanse er ikke noe som følger en person 

gjennom hele yrkeslivet, men kompetansen vil være mer eller mindre relevant for de 

situasjoner og oppgaver individet møter på gjennom sin yrkeskarriere. Kravet til 

kompetansen vil variere over tid og man må hele tiden jobbe for at kompetansen er aktuell 

for mulige oppgaver og situasjoner.  

Videre har kompetansebegrepet flere dimensjoner og nedenfor presenterer vi en modell 

som klargjør ulike innfallsvinkler til kompetanse.  
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Figur 3: Kompetanse har flere dimensjoner 

 

Kilde: Ellström, 1992 

Kompetansebegrepet er flerdimensjonalt og de ulike dimensjonene påvirker hverandre, og 

det kan også oppstå gap og konflikter mellom dem. For å forstå hvordan modellen er bygd 

opp, vil vi beskrive hva man mener med kompetanse på individnivå og oppgavenivå. På 

individnivå består kompetansen av formell kompetanse og faktisk kompetanse. Formell 

kompetanse er den kompetansen man får gjennom formell utdanning og som kan 

dokumenteres med vitnemål etc. Begrepet faktisk kompetanse henspeiler på individets 

samlede erfaringer hvor både erfaringer fra formell utdanning, men også erfaringer fra 

livet ellers inngår, og hvor personens holdninger, motivasjon og engasjement spiller inn. 

Denne kompetansen utvikles gjennom håndtering av daglige problemer og utfordringer i 

yrket, i foreningsliv, vennekrets og familieliv. Taus kunnskap er et begrep som omfatter 

mye av det samme som faktisk kompetanse. 

På oppgavenivået handler det om hvilken type kompetanse en utdanning skal svare til. 

Noen av disse kravene er enklere å gripe, de er konkrete og handlingsorienterte og ligger 

nær kjernen av landbruket. Andre er ikke like konkrete og kommer mer frem gjennom 

kulturen og sammenhengen hvor utdanningen drives. Oppgavens krav kan deles inn i 

foreskrevne krav og situasjonens krav. Foreskrevne krav er offisielle krav og det skoleledere, 

myndigheter og andre interessenter foreskriver som viktig kompetanse, og som skal 

motsvare virkelige krav i kommende situasjoner i yrket (ideelt sett). Men hva situasjonen 

faktisk krever kan vise seg å være noe annet. Det kan være vanskelig å forutbestemme hva 

som er den faktisk relevante kompetansen i et yrke, særlig når yrket er under sterk 

utvikling og endring. Dette vil være utfordrende for de som skal utdanne folk til yrket og 

her vil ulike interessenter kunne ha motstridende oppfatninger. 
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Det personen faktiske gjør i situasjonen er pekt på i modellens midtre del. Handlingen i 

den konkrete situasjonen er et uttrykk for den utnyttede kompetansen. Noen ganger stiller 

situasjonen lavere krav til individets faktiske kompetanse, mye kompetanse blir uutnyttet 

og de faglige utfordringene blir få. Men situasjonen kan også stille for høye krav i forhold 

til individets faktisk kompetanse, og da håndterers ikke situasjonen på en kompetent måte 

av personen, individet ser heller ikke mulighetene i situasjonen.  

Om lag 50 prosent av bøndene har formell landbrukskompetanse i form av utdanning. Det 

betyr at 50 prosent av bøndene ikke har noen formell landbrukskompetanse og dermed 

stoler på sin faktiske kompetanse for å drive gården. Den kan være basert på erfaringer 

med gårdsdrift i oppveksten og andre typer kunnskap og erfaringer som er relevante. På 

oppgavenivå kan situasjonens krav på kompetanse fylles ved kontakt med rådgivere, samt 

at «learning by doing» effekten ikke skal undervurderes. Jordbruk er en grunnleggende 

praktisk næring og betydningen av å prøve og feile, og forhåpentligvis lære av sine feil 

over noen år skal ikke undervurderes. Mye av den kunnskapen som er anvendt i 

jordbruket er i tillegg forankret i innsatsfaktorer som såkorn, gjødsel og maskiner.  
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3 STRUKTURENDRINGER I LANDBRUKET 

Dette kapittelet gir en oversikt over noen sentrale utviklingstrekk i jord- og skogbruket i 

fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark. Oversiktene er basert på 

offentlig tilgjengelig statistikk. Materialet i rapporten presenteres i all hovedsak på 

fylkesnivå.  

Den mest grunnleggende ressursen for landbruk er produktivt landareal. Det samlede 

landarealet er på om lag 305 tusen km2 for fastlands-Norge. Jordbruksareal i drift utgjør 

drøye 3 prosent av samlet landareal, tilsvarende utgjør produktivt skogareal 22 prosent. Av 

figur 4 framgår andel av jordbruksareal i drift og produktivt skogareal for fylkene Østfold, 

Akershus og Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark samt for Landet for 2010. Av figuren 

framgår at jordbruksarealet i drift utgjør 19 prosent i Vestfold og Østfold. Telemark er 

eneste fylke hvor andelen jordbruksareal i drift er mindre enn for Landet. Andelen 

produktivt skogareal er større i alle fylkene sammenlignet med Landet. I fylkene Østfold, 

Akershus og Oslo og Vestfold er utgjør landbruksarealene opp mot 80 prosent av fylkenes 

areal, mens denne andelen er på rundt 40 prosent for fylkene Buskerud og Telemark.  

Figur 4: Arealfordeling Østfold, Akershus med Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark samt landet. Rangert 
etter avtakende andel jordbruksareal i drift. 2010. 

 
Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 

Av Tabell 2 framgår at Buskerud har flest landbrukseiendommer, fulgt av Telemark, 

Akershus med Oslo, Østfold og Vestfold. Ser vi på jordbruksareal i drift, har Akershus med 

Oslo og Østfold omtrent like stort areal. Dette utgjør hhv. 8 og 7 prosent av samlet 

jordbruksareal i drift i landet. Ser man derimot i forhold til fylkets areal utgjør 

jordbruksarealet i drift i Akershus med Oslo 15 prosent av fylkets areal. Tilsvarende for 

Østfold er 19 prosent. Jordbruksarealet i Buskerud utgjør 5 prosent av landets 

jordbruksareal, og kun 4 prosent av fylkets areal. Vestfold og Telemark er fylkene med 
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minst jordbruksareal i drift. Arealet utgjør hhv. 4 og 3 prosent av landets samlede 

jordbruksareal i drift. Vestfold er det minste fylket målt i km2, kun 2 157 km2. 

Jordbruksarealet utgjør 19 prosent av fylkets areal. Telemark er det største fylket, 13 894 

km2.. Av dette utgjør jordbruksarealet kun 3 prosent.  

Buskerud og Telemark skiller seg fra de tre andre fylkene når det gjelder produktivt 

skogareal. Begge fylkene har mer enn 5 000 km2 produktiv skog. Ser en i forhold til 

produktivt skogareal i landet utgjør arealet i disse fylkene hhv. 8 og 7 prosent. Ser vi i 

forhold til fylkets areal, er det Akershus med Oslo som har størst andel produktivt 

skogareal, med 64 prosent av fylkets areal. I Østfold er andelen produktivt skogareal av 

fylkets areal 61 prosent, tilsvarende finner vi i Vestfold 57 prosent, Buskerud 39 prosent og 

Telemark 36 prosent.  

Tabell 2: Antall landbrukseiendommer, jordbruksareal i drift, produktivt skogareal, samlet landareal og 
folketall. 2010.  

  Totalt antall 

landbruks-

eiendommer 

Jordbruks-

areal i drift 

(km2) 

Produktivt 

skogareal 

(km2) 

Landareal 

(km
2
) 

Folketall 

pr 

1.1.2010 

Østfold 6920 741 2 398 3 922 271 662 

-av Landet 4 % 7 % 4 % 1 % 6 % 

Akershus og Oslo 7930 782 3 229 5 047 1 123 359 

-av Landet 4 % 8 % 5 % 2 % 23 % 

Buskerud 9742 516 5 429 13 870 257 673 

-av Landet 5 % 5 % 8 % 5 % 5 % 

Vestfold 4798 414 1 227 2 157 231 286 

-av Landet 3 % 4 % 2 % 1 % 5 % 

Telemark 8198 252 5 032 13 894 168 231 

-av Landet 4 % 3 % 7 % 5 % 3 % 

Landet 185 098 10 060 67 695 305 470 4 858 199 

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB 

3.1 Utviklingstrekk i jordbruket 

I det følgende vil vi se nærmere på utvikling i antall jordbruksbedrifter og areal, 

planteproduksjon og husdyrproduksjon.  

3.1.1 Jordbruksbedrifter  

Antall landbrukseiendommer er relativt stabilt over tid mens antall jordbruksbedrifter6 er 

redusert. Av Figur 5 framgår utviklingen i antall jordbruksbedrifter i perioden 2000 til 2010 

                                                      
6
 Verksemd med jordbruksdrift, medrekna hagebruk og husdyrhald. Bedrifta omfattar alt som blir drive som 

ei eining under ei leiing og med felles bruk av produksjonsmidlar. Jordbruksbedrifta er uavhengig av 
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i fylkene samt i Landet (Landet/20). Av figuren framgår at utviklingen i fylkene er i tråd 

med utviklingen i landet.  

For perioden 2000 til 2010 har nedgangen i antall jordbruksbedrifter vært på 32 prosent for 

Landet. Blant fylkene vi her ser på, finner vi minst reduksjon i fylkene Østfold og Akershus 

og Oslo (28 prosent). Reduksjonen i perioden er høgest i Buskerud og Telemark med hhv. 

35 og 36 prosent, mens Vestfold har en reduksjon lik Landet.  

Figur 5: Utvikling i antall jordbruksbedrifter. Østfold, Akershus og Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark 
samt Landet/20. 2000 til 2010. 

 

Kilde: Statistikkbanken i SSB 

3.1.2 Jordbruksareal  

Ser vi derimot på jordbruksareal i drift, finner vi ikke samme nedgang som for 

jordbruksbedriftene.  

Av figur 6 framgår endringer i jordbruksareal i drift i de fem fylkene. Av figuren framgår 

at sum jordbruksareal i drift er redusert i alle fylkene. Reduksjonen for Landet når en 

sammenligner 2000 og 2010 er på 3 prosent. Minst reduksjon finner vi i Buskerud (2 

prosent), mens reduksjonen i Østfold og Akershus og Oslo er på 4 prosent og på 5 prosent i 

Vestfold og Telemark.  

                                                                                                                                                            
kommunegrenser. Ei jordbruksbedrift skal ha eit driftssenter på ein landbrukseigedom. 
http://www.ssb.no/vis/stjord/om.html  

http://www.ssb.no/vis/stjord/om.html
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Figur 6: Jordbruksareal i drift (i 1000 dekar). Østfold, Akershus og Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. 
2000 og 2010. Rangert etter avtakende areal 2010.  

 

Kilde: Statistikkbanken SSB 

Reduksjonen i jordbruksareal har vært mindre enn reduksjonen i antall jordbruksbedrifter, 

noe som har medført at brukene som er i drift er blitt større. Gjennomsnittlig areal pr 

jordbruksbedrift har økt fra 152 dekar i 2000 til 216 dekar i 2010.  

Av figur 7 framgår gjennomsnittlig areal pr jordbruksbedrift og fylke i 2010 og 1999. 

Akershus og Oslo har størst gjennomsnittlig areal pr jordbruksbedrift i 2010 (322 dekar). 

Østfold følger deretter med gjennomsnittlig 298 dekar pr jordbruksbedrift. Gjennomsnittlig 

størrelse i Vestfold er større enn landsgjennomsnittet (254 dekar), mens gjennomsnittlig 

størrelse i Buskerud om lag er som landsgjennomsnittet, 215 dekar i Buskerud mot 216 

dekar for Landet. Gjennomsnittlig størrelse pr jordbruksbedrift i Telemark er 156 dekar.  
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Figur 7: Jordbruksareal i drift pr jordbruksbedrift i Landet og fylkene. 2000 og 1999. Rangert fylkesvis etter 
avtakende areal i 2010. 

 

Kilde: Statistikkbanken SSB 

I tabell 3 ser vi nærmere på utviklingen i bruken av arealene i fylkene Østfold, Akershus 

med Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. Ved tolking av tallene må det tas hensyn til 

digitalisering av kart og ny oppmåling. Dette har gitt mer korrekte kart, og kan bidra til å 

forklare noe av arealreduksjonen. Til grunn for tabellen ligger kun de som har søkt om 

produksjonstilskudd pr 31.7. Det innebærer at disse arealene avviker noe fra arealene som 

framgår i figur 7. Vi bruker derfor kun disse tallene til å se på utviklingen i bruk av 

arealene.  

Det fulldyrka arealet reduseres i alle fylkene. Det er særlig en reduksjon i åker og hage 

arealet, mens fulldyrka eng og beite øker. Denne økningen i eng og beite er mindre enn 

reduksjonen i arealet til åker og hage. Også arealet til annen eng og beite øker i perioden i 

fylkene med unntak av Vestfold hvor dette arealet reduseres. Størst økning i arealer til 

annen eng og beite finner vi i Buskerud (+ 18 000 dekar). Økte arealer til eng og beite kan 

henge sammen med økt tilskudd til beiting som ble vedtatt i jordbruksoppgjøret 2006.   
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Tabell 3: Utvikling i arealer. Østfold, Akershus og Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. Antall 1000 dekar 
og prosent av landet. 

  

2000 2010 

Østfold Åker og hage 664 622 

 

Prosent av Landet 16,9 % 17,7 % 

 

Fulldyrka eng og beite 77 94 

 

Prosent av Landet 1,6 % 2,0 % 

 

Fulldyrka i alt 741 716 

 

Prosent av Landet 8,5 % 8,7 % 

 

Anna eng og beite 21 22 

 

Prosent av Landet 1,4 % 1,3 % 

Akershus med Oslo Åker og hage 672 635 

 

Prosent av Landet 17,1 % 18,0 % 

 

Fulldyrka eng og beite 98 109 

 

Prosent av Landet 2,0 % 2,3 % 

 

Fulldyrka i alt 770 744 

 

Prosent av Landet 8,8 % 9,0 % 

 

Anna eng og beite 30 34 

 

Prosent av Landet 1,9 % 1,9 % 

Buskerud Åker og hage 298 254 

 

Prosent av Landet 7,6 % 7,2 % 

 

Fulldyrka eng og beite 166 188 

 

Prosent av Landet 3,4 % 4,0 % 

 

Fulldyrka i alt 464 442 

 

Prosent av Landet 5,3 % 5,3 % 

 

Anna eng og beite 54 72 

 

Prosent av Landet 3,5 % 4,1 % 

Vestfold Åker og hage 366 331 

 

Prosent av Landet 9,3 % 9,4 % 

 

Fulldyrka eng og beite 52 70 

 

Prosent av Landet 1,1 % 1,5 % 

 

Fulldyrka i alt 418 401 

 

Prosent av Landet 4,8 % 4,8 % 

 

Anna eng og beite 10 9 

 

Prosent av Landet 0,6 % 0,5 % 

Telemark Åker og hage 112 89 

 

Prosent av Landet 2,9 % 2,5 % 

 

Fulldyrka eng og beite 115 127 

 

Prosent av Landet 2,4 % 2,7 % 

 

Fulldyrka i alt 227 216 

 

Prosent av Landet 2,6 % 2,6 % 

 

Anna eng og beite 31 34 

 

Prosent av Landet 2,0 % 1,9 % 

 
Kilde: Egne beregninger basert på SSB 
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Jordleie 

Tall fra SSB viser at det I 1999 var 55 prosent av jordbruksbedriftene som leide 

jordbruksareal. I 2010 er denne andelen økt til 65 prosent. Av samlet jordbruksareal i drift i 

Landet er 42 prosent av arealet leid. I Østfold og Akershus og Oslo er tilsvarende andel 41 

prosent, mens den er 44 prosent i Buskerud, 48 prosent i Vestfold og 54 prosent i Telemark.  

Ser vi nærmere på figuren ser vi at 50 prosent av jordbruksbedriftene som leier areal, leier 

mindre enn 50 prosent av samlet areal. Unntaket er Vestfold og Telemark. I Vestfold leier 

54 prosent av bedriftene mer enn 50 prosent av arealet. Tilsvarende prosent i Telemark er 

61 prosent.   

Figur 8. Andel av samlet areal i drift pr jordbruksbedrift som er leid. Jordbruksbedrifter som leier areal 
2010. Prosent.  

 

Kilde: Egne beregninger på grunnlag av statistikkbanken SSB 

3.1.3 Planteproduksjon, areal pr jordbruksbedrift 

For landet sett under ett har arealet med korn og oljevekster gått opp fra 157 dekar i 2000 til 

223 dekar pr jordbruksbedrift i 2010. Av figuren framgår at fylkene Akershus og Oslo samt 

Østfold har et større areal pr jordbruksbedrift sammenlignet med gjennomsnittet for 

Landet. Størst gjennomsnittlig areal med korn og oljevekster i 2010 finner vi i Akershus og 

Oslo med 303 dekar. Tilsvarende var også situasjonen i 2000, da var gjennomsnittlig areal 

med korn og oljevekster pr jordbruksbedrift i Akershus og Oslo 226 dekar. Minst 

gjennomsnittlig areal av korn og oljevekster finner vi i Telemark. I 2010 var det 

gjennomsnittlige arealet i Telemark 132 dekar.  
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Figur 9. Korn og oljevekster. Areal pr jordbruksbedrift. 2000 og 2010. Fylkene og Landet. 

 
Kilde: Statistikkbanken i SSB 

Vi har sett på tilsvarende når det gjelder potetarealer. Av Figur 10 framgår at 

gjennomsnittlig areal pr jordbruksbedrift er økt fra 16 dekar i 2000 til 47 dekar i 2010. 

Fylkene Vestfold, Akershus og Oslo og Østfold har et større gjennomsnittlig areal enn 

gjennomsnittet for landet. Størst gjennomsnittlig areal finner vi i Vestfold (99 dekar). Det er 

relativt lite forskjell mellom gjennomsnittlig areal med potet i Buskerud og Telemark, hhv. 

37 og 34 dekar. 

Figur 10. Potet. Areal pr jordbruksbedrift. 2000 og 2010. Fylkene og Landet. 

 
 

Av figur 11 framgår at gjennomsnittlig areal for anna eng og beite er mindre i fylkene 

sammenlignet med gjennomsnittet for landet. Gjennomsnittlig areal pr jordbruksbedrift 

har økt fra 119 dekar til 183 dekar. Buskerud er fylket med et gjennomsnittlig areal pr 

jordbruksbedrift som ligger tett opp til landsgjennomsnittet (172 dekar). Telemark og 

Akershus og Oslo har tilnærmet likt gjennomsnittlig areal pr jordbruksbedrift når vi ser på 

anna eng og beite, hhv. 144 og 142 dekar. Tilsvarende finner vi for Vestfold og Østfold, 

med hhv 121 dekar og 118 dekar.  

  



 

45 

 

Figur 11. Anne eng og beite. Areal pr jordbruksbedrift. 2000 og 2010. Fylkene og Landet. 

 

I det følgende ser vi litt nærmere på grønnsaker, frukt og bær på fylkesnivå. I Figur 12 er 

andel av jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland etter størrelse pr fylke presentert. 

Telemark skiller seg fra Landet og de fire andre fylkene ved å ha en relativt stor andel 

jordbruksbedrifter med opp til 9,99 dekar grønnsaker på friland.  

Figur 12. Jordbruksbedrifter med grønnsaker på friland. Andel etter størrelse pr fylke. 2010. Omfatter 
bedrifter med minst 2 dekar. 

 
Kilde: Statistikkbanken i SSB 

I 2010 var det 1 063 jordbruksbedrifter med frukt og samlet areal for landet var på 22 000 

dekar. Det er Hordaland som er det største fylket både når det gjelder antall dekar (8 300 

dekar) og antall jordbruksbedrifter. Når det gjelder areal følger Sogn og Fjordane med 

3 600 dekar, Telemark med 3 300 dekar og Buskerud med 3 200 dekar. Vestfold hadde i 

2010 et fruktareal på 1 600 dekar. I tabell 4 er gjennomsnittlig fruktareal pr jordbruksbedrift 

presentert. Av tabellen framgår at gjennomsnittlig fruktareal for landet er på 21 dekar pr 

jordbruksbedrift. Epler er den dominerende fruktproduksjonen i fylkene vi vurderer. I 

Buskerud er gjennomsnittlig fruktareal pr jordbruksbedrift 35 dekar, mens den i Vestfold 

og Telemark er på 26 dekar.  

  



 

46 

 

Tabell 4: Gjennomsnittlig fruktareal pr jordbruksbedrift i Landet, Buskerud, Vestfold og Telemark. 2010. 

 

All frukt Eple Pærer Plommer Kirsebær Moreller 

Landet 21 16 3 7 6 6 

Buskerud 37 35 0 8 22 7 

Vestfold 30 26 0 12 0 13 

Telemark 28 26 0 13 10 7 

Kilde: Egne beregninger på grunnlag av statistikkbanken i SSB. 

I 2010 var det 957 jordbruksbedrifter med produksjon av bær på friland. Det var 516 jordbruksbedrifter 
med produksjon av jordbær 

I tabell 5 framgår antall og andel jordbruksbedrifter i fylkene med bær på friland og 

jordbærproduksjon. Av tabellen framgår at Vestfold og Buskerud hver har 7 prosent av 

jordbruksbedriftene med bær på friland. Vestfold har også 9 prosent av jordbruksbedriftene som 

produserer jordbær.  

Tabell 5: Jordbruksbedrifter med bær på friland og med jordbær i Landet, Østfold, Akershus og Oslo, 
Buskerud, Vestfold og Telemark. 2010. 

 

Jordbruksbedrifter  

med bær på friland 

Jordbruksbedrifter  

med jordbær 

Østfold 45 26 

-av Landet 5 % 5 % 

Akershus og Oslo 47 20 

-av Landet 5 % 4 % 

Buskerud 64 32 

-av Landet 7 % 6 % 

Vestfold 69 49 

-av Landet 7 % 9 % 

Telemark 57 17 

-av Landet 6 % 3 % 

Landet 957 516 

Kilde: Statistikkbanken i SSB 

3.1.4 Husdyr 

I det følgende presenteres utviklingen for mjølkekyr, ammeku, avlssvin, sau og høner. I 

rapporten presenteres tallene for de fem fylkene.  

Av figur 13 framgår utviklingen i antall jordbruksbedrifter med kyr i de fem fylkene. Størst 

absolutt reduksjon finner vi i Buskerud, hvor 258 jordbruksbedrifter har sluttet med kyr. 

Størst årlig prosentvis reduksjon finner vi i Østfold og Akershus og Oslo med 4,9 prosent.  

  



 

47 

 

Figur 13. Jordbruksbedrifter med kyr. 2000 og 2010. Fylkene. Sortert avtakende ette antall bedrifter i 2010. 

 

Kilde: Statistikkbanken i SSB 

I det følgende ser vi nærmere på mjølkekyr og ammeku. Som det framgår av Figur 14, var 

det i gjennomsnitt 14 mjølkekyr pr jordbruksbedrift i 2000 mot 21 kyr i 2010. Dette 

innebærer en absolutt økning på 7 kyr og en årlig prosentvis økning i besetningsstørrelse 

på 4 prosent pr år. Gjennomsnittlig besetningsstørrelse er større enn landsgjennomsnittet i 

fylkene Vestfold, Østfold og Akershus og Oslo. I Buskerud er gjennomsnittlig 

besetningsstørrelse omtrent som landsgjennomsnittet, 20 mjølkekyr mot 21 i Landet. I 

Telemark er gjennomsnittlig besetningsstørrelse 17 mjølkekyr. Størst absolutt endring 

finner vi i Vestfold, hvor gjennomsnittlig besetningsstørrelse har økt med 11 mjølkekyr. 

Alle fylkene med unntak av Akershus og Oslo har en årlig prosentvis endring som er større 

enn for Landet. Størst årlig endring finner vi i Buskerud med 5,2 prosent.  

Figur 14: Mjølkekyr pr jordbruksbedrift. Antall mjølkekyr pr jordbruksbedrift. 2000 og 2010. Fylkene og 
Landet. 

 
Kilde: Statistikkbanken i SSB 

Besetningsstørrelsen for ammeku er i gjennomsnitt for Landet i perioden 2000 til 2010 blitt 

nær fordoblet, fra syv til 13 ammekyr, jf. Figur 15. Dette innebærer en årlig prosentvis 

endring på 6,3. I Telemark har utviklingen vært tilnærmet lik den for landet. I de fire andre 

fylkene er gjennomsnittlig ammekubesetning større enn landsgjennomsnittet. Størst 

gjennomsnittlig besetning finner vi i Vestfold, 21 ammekyr. I dette fylket finner vi også 

størst absolutt endring med en økning i besetningsstørrelse med 10 ammekyr og en årlig 

prosentvis endring på 6,9.  
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Figur 15. Ammekyr. Antall ammekyr pr jordbruksbedrift. 2000 og 2010. Fylkene og Landet. 

 

Kilde: Statistikkbanken i SSB 

Av figur 16 framgår at vi finner flest jordbruksbedrifter med sau i Buskerud (565 stk.) og i 

Telemark (395 stk.). Størst absolutt reduksjon finner vi i Buskerud, hvor 292 

jordbruksbedrifter har sluttet med sau. Størst årlig prosentvis reduksjon finner vi i 

Telemark med 4,7 prosent. 

Figur 16. Jordbruksbedrifter med vinterfora sauer. 2000 og 2010. Fylkene. Sortert avtakende ette antall 
bedrifter i 2010. 

 

Kilde: Statistikkbanken i SSB 

Av figur 17 framgår gjennomsnittlig besetningsstørrelse for vinterfora sau (sauer over 1 år). 

Av denne framgår at gjennomsnittlig besetningsstørrelse i landet er på 62 vinetrfora sauer. 

Det er kun Buskerud som har en gjennomsnittlig besetningsstørrelse som er større enn 

gjennomsnittet for landet (marginalt større). Minst besetningsstørrelser finner vi i Vestfold 

og Østfold med hhv 34 og 30 vinterfora sauser. Ser vi nærmere på endringene, finner vi 

størst absolutt endring i fylkene Buskerud og Telemark med hhv. 14,5 og 14,1 vinterfora 

sauer. Ser vi på landsgjennomsnittet er den absolutte endringen på 19 vinterfora sau. Det er 

i Vestfold vi finner størst årlig prosentvis endring (5 prosent).  
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Figur 17. Vinterfora sauer. Antall vinterfora sauer pr jordbruksbedrift. 2000 og 2010. Fylkene og Landet. 

 

Kilde: Statistikkbanken i SSB 

Av figur 18 framgår at vi finner flest jordbruksbedrifter med avlssvin i Østfold (103 stk.). 

Størst absolutt reduksjon finner vi i Østfold, hvor 107 jordbruksbedrifter har sluttet med 

avlssvin. Størst årlig prosentvis reduksjon finner vi i Akershus og Oslo med 8,9 prosent. 

Figur 18. Jordbruksbedrifter med avlssvin. 2000 og 2010. Fylkene. Sortert avtakende ette antall bedrifter i 
2010. 

 

 

Kilde: Statistikkbanken i SSB 

I figur 19 framgår endringer i gjennomsnittlig besetningsstørrelse for avlssvin. Antall 

avlssvin pr jordbruksbedrift har økt betydelig fra 2000 til 2010. Gjennomsnittlig årlig 

økning har vært på 8,1 prosent for Landet, mens den i Telemark har vært på 11,3 prosent. I 

Vestfold finner vi også en gjennomsnittlig besetningsstørrelse som er større enn 

gjennomsnittet i landet (78 avlssvin), mens i Østfold er gjennomsnittet omtrent som for 

landet (65 avlssvin). Minst gjennomsnittlig besetning finner vi i Buskerud (53 avlssvin). Det 

er i Telemark vi finner størst absolutt endring med 56,7 svlssvin. Det er også i Telemark vi 

finner størst årlig prosentvis endring, 11,3 prosent.  
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Figur 19: Avlssvin. Antall avlssvin pr jordbruksbedrift. 2000 og 2010. Fylkene og Landet. 

 
Kilde: Statistikkbanken i SSB 

Av figur 20 framgår at vi finner flest jordbruksbedrifter med høner i Østfold (113 stk.). 

Størst absolutt reduksjon finner vi i Akershus og Oslo, hvor 106 jordbruksbedrifter har 

sluttet med høner. Størst årlig prosentvis reduksjon finner vi i Telemark med 8,0 prosent. 

Figur 20.  Jordbruksbedrifter med høner. 2000 og 2010. Fylkene. Sortert avtakende ette antall bedrifter i 
2010. 

 

Kilde: Statistikkbanken i SSB 

Gjennomsnittlig antall høner pr jordbruksbedrift har økt betydelig i perioden 2000 til 2010, 

fra 851 høner til 2 140 høner pr jordbruksbedrift, noe som tilsvarer en årlig prosentvis 

økning på 9,7 prosent. Av fylkene vi vurderer, er det Østfold som skiller seg ut i perioden 

med en gjennomsnittlig hønebesetning på 3932 høner i 2010. Det er i Østfold vi finner den 

klart største absolutte endringen i perioden med en gjennomsnittlig økning på 2049,5 

høner. Det er kun i Telemark hvor den gjennomsnittlige absolutte endringen i perioden er 

på mindre enn 1000 høner. Størst årlig prosentvis endring finner vi i Buskerud med 12,2 

prosent.  

  



 

51 

 

Figur 21: Høner. Antall høner pr jordbruksbedrift. 2000 og 2010. Fylkene og Landet. 

 
Kilde: Statistikkbanken i SSB 

3.2 Strukturutviklingstrekk i skogbruket 

Buskerud er fylket med størst produktivt skogareal, jf. Figur 22, fulgt av Telemark.  

Figur 22: Produktivt skogareal i Østfold, Akershus og Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark i 1000 dekar. 
2010. Rangert etter avtakende areal. 

Kilde: Statistikkbanken i SSB 

Ser en på avvirkning for salg, så var den størst i Buskerud i 2010 med i overkant av 1 mill 

m3. I 2000 var avvirkningen om lag lik i Buskerud og Telemark. I Akershus og Oslo var 

avvirkningen i 2010 på 0,7 mill m3, mens den i Telemark og Østfold var i overkant av 0,5 

mill m3. I Vestfold ble det avvirket i underkant av 342 000 m3. 
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Figur 23. Kvantum rundvirke avvirket for salg. m
3
. 2000

7
 og 2010 

 

Kilde: Statistikkbanken i SSB 

3.3 Bygdenæringer i landbruket 

Som nevnt er det en stor andel av jordbruksbedriftene som driver annen form for næring 

med grunnlag i gårdens ressurser. På landsbasis er det 57 prosent av alle 

jordbruksbedriftene som har bygdenæring. Buskerud og Vestfold er fylkene med høgest 

andel, hhv. 66 og 70 prosent med bygdenæring. Av tabellen på neste side framgår antall 

jordbruksbedrifter med bygdenæring og prosent jordbruksbedrifter av jordbruksbedrifter i 

alt etter type bygdenæring. Av tabellen framgår at 41 prosent av alle jordbruksbedrifter i 

Buskerud driver med utleie av jakt og fiskerettigheter. Leiekjøring i jordbruket og utenfor 

jordbruket er en viktig bygdenæring i Landet og de fem fylkene. 

                                                      
7
 Rundvirke avvirket til ved er holdt utenom, da det fra 2006 ikke lenger er med i statistikken.  
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Tabell 6: Prosent jordbruksbedrifter med type bygdenæring (av jordbruksbedrifter i alt). 2010. 

Landet/Fylke Jordbruksbedrifter Prosent jordbruksbedrifter (av jordbruksbedrifter i alt) med type bygdenæring 

 

i alt med TN 

Leie-

kjøring i 

jord-

bruket 

Leie-

kjøring 

utenfor 

jordbruket 

Utleie av 

jakt- eller 

fiske-

rettigheter 

Utleie av 

bygninger 

Utleie av 

jordbruks-

areal 

Bortfeste 

tomter 

Produksjon 

og salg av 

trevirke Turisme 

Andre 

tilleggs-

næringer 

Landet 46 624 26 610 13 % 16 % 22 % 13 % 7 % 6 % 13 % 5 % 11 % 

Østfold 2 488 1 467 17 % 17 % 8 % 17 % 7 % 9 % 16 % 2 % 10 % 

Akershus og Oslo 2 433 1 451 18 % 21 % 18 % 24 % 7 % 3 % 12 % 2 % 11 % 

Buskerud 2 401 1 669 15 % 21 % 41 % 17 % 8 % 14 % 16 % 12 % 13 % 

Vestfold 1 632 1 083 17 % 21 % 20 % 23 % 14 % 8 % 16 % 3 % 11 % 

Telemark 1 618 992 13 % 20 % 14 % 12 % 5 % 11 % 20 % 8 % 16 % 

Kilde: Egne beregninger på grunnlag av statistikkbanken SSB 
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3.4 Brukertype og næringsinntekt 

Som nevnt er utgangspunkt for statistikken som presenteres fra SSB jordbruksbedrifter. 

Når det gjelder brukertype skiller SSB mellom personlig og upersonlig bruker. Upersonlig 

bruker er videre skilt mellom ansvarlig selskap og aksjeselskap, institusjoner o.l. 

Jordbruksbedriftene har i all hovedsak personlige brukere. I 2000 var det personlige 

brukere for 99 prosent av jordbruksbedriftene i Landet. Denne andelen er redusert til 94 

prosent i 2010. Tilsvarende utvikling ses også i fylkene, dog er andelen personlige brukere 

redusert i noe mindre grad i perioden. I Buskerud og Vestfold er andelen personlige 

brukere redusert til 95 prosent i 2010, i de tre andre til 96 prosent.  

Sammenlignes årene 2000 og 2010 har nedgangen i antall personlige brukere vært på 35 

prosent for Landet. Blant fylkene vi her ser på, finner vi minst reduksjon i fylkene 

Akershus og Oslo (30 prosent), Østfold (31 prosent) og Vestfold (34 prosent). Fylkene 

Buskerud og Telemark har størst nedgang med hhv 38 og 37 prosent.  

I tabell 7 er det gitt en oversikt over personlige brukere fordelt på kjønn og gjennomsnittlig 

alder. Av tabellen framgår at gjennomsnittsalderen for landet er 50 år, men de kvinnelige 

brukerne er i gjennomsnitt noe yngre enn deres mannlige kollegaer (48 år). 

Gjennomsnittsalderen i de fem fylkene varierer fra 50 til 51 år, både når en ser i forhold til 

alle personlige brukere og mannlige personlige brukere. For kvinner varierer 

gjennomsnittsalderen fra 47 år i Østfold og Vestfold til 49 år i Buskerud og Telemark. 

Andelen kvinnelige brukere er størst i Buskerud (15 prosent) og minst i Vestfold (11 

prosent). I Østfold og Akershus med Oslo er kvinneandelen 14 prosent, noe som tilsvarer 

andelen for landet.   
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Tabell 7: Oversikt over personlige brukere, fordelt på kjønn og gjennomsnittlig alder 

 

Personlige 

brukere Personlige brukere Gjennomsnittsalder 

 

i alt menn kvinner 

alle 

personlige 

brukere menn kvinner 

Østfold 2 389 2 066 323 50 50 47 

Akershus med Oslo 2 340 2 006 334 50 51 48 

Buskerud 2 277 1 943 334 51 51 49 

Vestfold 1 555 1 386 169 50 50 47 

Telemark 1 560 1 326 234 51 51 49 

Landet 43 766 37 471 6295 50 50 48 

Kilde: Statistikkbanken i SSB  

Av tabell 8 framgår gjennomsnittlig inntekt fra jordbruket og bruttoinntekt. Av denne 

framgår at gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruket var på kr 154 800 i 2010. Det er 

kun Vestfold som har høgere gjennomsnittlig næringsinntekt enn gjennomsnittet for landet 

(kr 166 700). Laveste gjennomsnittlig næringsinntekt finner vi i Telemark, kr 90 000. Ser 

man derimot på gjennomsnittlig bruttoinntekt i alt, finner vi at gjennomsnittet for landet i 

2010 var på kr 484 800. Det er kun Telemark som har lavere gjennomsnittlig bruttoinntekt, 

dog kun marginalt, kr 482 100. Høgest gjennomsnittlig bruttoinntekt finner vi i Akershus 

med Oslo. Gjennomsnittlig utgjør næringsinntekten fra jordbruket 32 prosent av 

bruttoinntekten i alt. Næringsinntektens andel av bruttoinntekten varierer mellom fylkene, 

fra 28 prosent i Vestfold til 19 prosent i Telemark.  

Tabell 9 viser et utdrag fra inntektsstatistikken for 2010 fra SSB. Av tabellen framgår at det 

var flest skogeiere med positiv næringsinntekt i Akershus og Oslo. Ser vi nærmere på disse 

skogeierne, så ser vi at disse hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruket på 

40 000 kr, til sammen 80 mill.kr. Gjennomsnittlig inntekt fra skogbruket på landsbasis var i 

2010 på 35 027 kr. Skogeierne i Akershus og Oslo hadde en total inntekt fra jordbruket på 

309 mill.kr og en samlet brutto inntekt på 6 413 mill.kr. Videre ser vi at inntekten fra 

skogbruket utgjør kun 1 prosent av brutto inntekt. Denne andelen er lavere enn for de 

andre fylkene vi sammenligner med og for landsgjennomsnittet.  
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Tabell 8: Gjennomsnittlig inntekt fra jordbruket, bruttoinntekt og næringsinntekt som andel av bruttoinntekt. 
2010. 

 

Gjennomsnittlig 

næringsinntekt fra 

jordbruket (kr) 

Gjennomsnittlig 

bruttoinntekt i alt (kr) 

Næringsinntekt som 

andel av bruttoinntekt 

Østfold 149 200 563 200 26 % 

Akershus med Oslo 130 300 610 000 21 % 

Buskerud 117 600 529 100 22 % 

Vestfold 166 700 601 500 28 % 

Telemark 90 000 482 100 19 % 

Landet 154 800 484 800 32 % 

Kilde: Statistikkbanken i SSB 

 

Tabell 9: Inntekter for skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruket i Østfold, Akershus og Oslo, 
Buskerud, Vestfold, Telemark og Landet. 2010. 

 

Antall 

skog-

eiere 

med 

positiv 

nærings-

inntekt 

skogbruk 

Gjennom-

snittlig 

nærings-

inntekt 

skogbruk 

(kr) 

Total 

inntekt 

skog-

bruk 

(mill.kr) 

Total 

inntekt 

jord-

bruk 

(mill. 

kr) 

Total 

brutto 

inntekt 

(mill.kr) 

Inntekt 

skogbruk 

som 

andel av 

inntekt 

jordbruk 

Inntekt 

skogbruk 

som 

andel av 

brutto 

inntekt 

Østfold 1 799 32 000 57 343 2 452 17 % 2 % 

- av landet 8 % 91 % 7 % 7 % 5 % 105 % 148 % 

Akershus og Oslo 2 010 40 000 80 309 6 413 26 % 1 % 

- av landet 9 % 114 % 10 % 6 % 12 % 164 % 80 % 

Buskerud 2 276 47 000 107 281 3 418 38 % 3 % 

- av landet 10 % 134 % 13 % 5 % 7 % 241 % 200 % 

Vestfold 1 310 41 000 54 253 1 952 21 % 3 % 

- av landet 6 % 117 % 7 % 5 % 4 % 135 % 176 % 

Telemark 1 406 31 000 44 126 2 450 35 % 2 % 

- av landet 6 % 89 % 5 % 2 % 5 % 221 % 115 % 

Landet 23 306 35 027 813 5 140 51 835 16 % 2 % 

Kilde: Statistikkbanken i SSB 

3.5 Sysselsettingen i landbruket 

I det følgende presenteres sysselsettingen i jordbruket. Vi presenterer ikke tilsvarende for 

skogbruket, da avvirkningen i all hovedsak gjennomføres av entreprenører på vegne av 

skogeier.  
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Av figur 24 framgår sysselsetting i jordbruket i 2000 og 2010 for fylkene Østfold, Akershus, 

Buskerud, Vestfold og Telemark. 

Av figuren framgår at sysselsettingen innenfor jordbruket er redusert for alle fylkene, 

samlet og for kjønnene. Den årlige prosentvise endringen for landet er på -2,5 prosent. Med 

unntak av Vestfold (-2,7 prosent) er den årlige prosentvise endringen i fylkene mindre enn 

for landet.  

 I 2010 er 29 prosent av de sysselsatte innenfor jordbruket kvinner. I de fem fylkene varierer 

andelen kvinner fra 27 prosent i Østfold til 31 prosent i Vestfold. I Akershus, Buskerud og 

Telemark er kvinneandelen som for landet, 20 prosent.   

Figur 24: Sysselsetting i jordbruket etter arbeidssted. 2000 og 2010. Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold 
og Telemark. 

 

Kilde: Statistikkbanken i SSB 

3.6 Oppsummering strukturutvikling 

Andelen landbruksareal (her definert som jordbruksareal i drift og produktivt skogareal) er 

klart størst i Østfold (80 prosent), Akershus og Oslo (79 prosent) og Vestfold (76 prosent). 

Andelen landbruksareal i Landet er på 25 prosent. Alle fylkene har en større andel 

landbruksareal enn andelen for Landet. 

Det er i 2010 totalt 185 098 landbrukseiendommer i Landet. 20 prosent av disse ligger i 

fylkene Østfold, Akershus og Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. Flest 

landbrukseiendommer finner vi i Buskerud (7 930 stk). Landbrukseiendommene i 

Buskerud utgjør 5 prosent av alle landbrukseiendommene i Landet. Andelen 
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landbrukseiendommer i Østfold, Akershus og Oslo og Telemark utgjør 4 prosent, mens 

andelen landbrukseiendommer i Vestfold utgjør 3 prosent av eiendommene i Landet.  

Ser vi nærmere på jordbruksarealet i drift, så finner vi at dette arealet er redusert i alle fem 

fylker, når en sammenligner 2000 og 2010. Størst absolutt reduksjon finner vi i Østfold, der 

jordbruksarealet i drift er redusert med 24 000 dekar, noe som utgjør 3,1 prosent at dette 

arealet i Østfold. Størst relativ reduksjon finner vi i Vestfold, hvor arealet er redusert med 

4,2 prosent. Det er særlig en reduksjon i åker og hage arealet, mens fulldyrka eng og beite 

øker. Denne økningen er mindre enn reduksjonen i åker- og hagearealet.  

Til tross for at antallet landbruksbedrifter er relativt stabilt, er antall jordbruksbedrifter 

redusert. For perioden 2000 til 2010 har reduksjonen i Landet vært på 32 prosent. 

Utviklingen i antall jordbruksbedrifter i disse fem fylkene følger utviklingen i Landet, med 

små unntak. I fylkene Østfold og Akershus og Oslo har reduksjonen i perioden vært på 28 

prosent, i Buskerud og Telemark har reduksjonen vært på hhv. 35 og 36 prosent. Vestfold 

har hatt en reduksjon tilsvarende Landet. Ser vi derimot på areal pr jordbruksbedrift, er 

dette økt i alle fylker når en sammenligner 2000 og 2010. Størst areal pr jordbruksbedrift 

finner vi i Akershus og Oslo med 322 dekar pr jordbruksbedrift, fulgt av Østfold med 298 

dekar pr jordbruksbedrift. Vestfold har gjennomsnittlig 254 dekar pr jordbruksbedrift, 

mens Buskerud har 215 dekar. I Telemark er gjennomsnittlig areal pr jordbruksbedrift 156 

dekar. Det er 7 fylker i landet med et gjennomsnittlig areal pr jordbruksbedrift som er 

mindre enn 200 dekar.  

Når det gjelder planteproduksjon er det Akershus og Oslo som har størst gjennomsnittlig 

areal pr jordbruksbedrift, 303 dekar. Også Østfold har et gjennomsnittlig areal (272 dekar) 

som er større enn gjennomsnittet for Landet (223 dekar). Minst gjennomsnittlig areal finner 

vi i Telemark, med 133 dekar. Når det gjelder gjennomsnittlig potetareal pr 

jordbruksbedrift, er det tre av fem fylker som har et større gjennomsnittlig areal enn 

gjennomsnittet for Landet (47 dekar). Det er Vestfold (99 dekar), Akershus og Oslo (83 

dekar) og Østfold (52 dekar). Gjennomsnittlig potetareal i Telemark og Buskerud er 

omtrent likt, med hhv. 34 og 37 dekar. Ser vi derimot på gjennomsnittlig areal av eng og 

beite pr jordbruksbedrift er det Buskerud som har størst gjennomsnittlig areal, 172 dekar. 

Dette er likevel mindre enn gjennomsnittet for Landet, som er 183 dekar. Telemark og 

Akershus og Oslo har om lag likt gjennomsnittlig areal, med hhv. 144 og 142 dekar. 

Tilsvarende er det i Vestfold og Østfold, med hhv. 121 og 118 dekar.  

Når det gjelder grønnsaker på friland, er det Vestfold som har størst andel av 

jordbruksbedrifter med areal som er større enn 50 dekar. Ser en i forhold til Landet, har fire 

av de fem fylkene en større andel av bedriftene med et areal større enn 50 dekar. Telemark 

skiller seg ut med at over 40 prosent av jordbruksbedriftene som har grønnsaker på friland 

har mindre enn 10 dekar.  
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Ser vi på frukt, er det Hordaland som er det største fylket, både når det gjelder antall dekar 

og antall jordbruksbedrifter. Telemark er det tredje største fylket når en ser på areal til 

fruktdyrking, fulgt av Buskerud.  

23 prosent av alle jordbruksbedriftene i Landet ligger i disse fem fylkene. Ser vi på 

jordbruksbedrifter med bær på friland, ligger 29 prosent av disse bedriftene i disse fem 

fylkene. Mens 28 prosent av alle jordbruksbedrifter med jordbær ligger i disse fem fylkene.  

I 2010 leier 65 prosent av jordbruksbedriftene hele eller deler av arealet. Av samlet 

jordbruksareal i Landet er 42 prosent leid. Høgest andel leid areal finner vi i Telemark, 

hvor 54 prosent av arealet i drift er leid. I Vestfold leier 54 prosent av bedriftene mer enn 50 

prosent av arealet. Tilsvarende prosent i Telemark er 61 prosent.   

Også når det gjelder husdyr er besetningsstørrelsen økt når en sammenligner 2000 og 2010. 

Buskerud skiller seg ut, som fylket med klart flest jordbruksbedrifter med kyr og vinterfora 

sau. Tilsvarende skiller Østfold seg like klart ut når vi ser på antall jordbruksbedrifter med 

avlssvin og høner.  

Ser vi på skogbruk, er Buskerud det fylket med størst produktivt skogareal. Når det gjelder 

kvantum rundvirke avvirket for salg i 2010 var også Buskerud, det klart største fylket.  

På landsbasis er det 57 prosent av alle jordbruksbedriftene som driver bygdenæring. 

Buskerud og Vestfold er fylkene med høgest andel, hhv. 66 og 70 prosent med 

bygdenæring. 41 prosent av alle jordbruksbedrifter i Buskerud driver med utleie av jakt og 

fiskerettigheter. Leiekjøring i jordbruket og utenfor jordbruket er en viktig bygdenæring i 

Landet og de fem fylkene. 

Gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruket var i 2010 på kr 154 800. Av de fem fylkene, 

er det kun Vestfold som har en høgere gjennomsnittlig næringsinntekt med 166 700 kr. 

Minst gjennomsnittlig næringsinntekt var det i Telemark med 90 000 kr. Tilsvarende var 

gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruket i 2010 på 35 027 kr. Det er to av de fem 

fylkene som har mindre gjennomsnittlig næringsinntekt enn gjennomsnittet for Landet, 

Østfold (32 000 kr) og Telemark (31 000 kr). Høgest gjennomsnittlig næringsinntekt fra 

skogbruket var det i Buskerud med 47 000 kr. 
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4 NATURBRUKSSKOLENE SOM REKRUTTERINGSARENA 

Det følgende bygger på inntrykk fra de samtalene vi har hatt med elever og ledelse ved 

videregående skoler som tilbyr naturbruk.  

4.1 Synspunkter fra intervjuer med elevene 

Med hjelp fra ledelsen ved de videregående skolene har vi fått anledning til å intervjue 

noen av avgangselevene på tre videregående skoler som tilbyr naturbruk. Det er Hvam i 

Nes i Akershus, Søve i Ulefoss i Telemark og Lien i Ål i Buskerud. På Hvam og Lien fikk vi 

snakke med avgangselevene på agronomutdanningen, mens vi på Søve møtte både 

agronomelever og de som tok studiespesialisering. Intervjuene ble gjennomført som 

gruppeintervjuer og varte omkring en time.  

En konklusjon basert på intervjuene er at den utdanningen elevene er i ferd med å avslutte 

har bidratt positivt til at elevene ønsker en videre karriere innen landbruksrelatert 

virksomhet, enten i form av arbeid eller videre studier. Ingen av elevene ga uttrykk for at 

de ville orientere seg vekk fra landbruk. Når dette er sagt er det kun et fåtall av elevene 

som skal gå rett inn i landbruksrelatert arbeid. Så vidt vi kunne kartlegge gjaldt det noen 

av elevene med bosted på gårdsbruk.  

Blant elevene på Søve var det en overvekt av elever med planer om høyere utdanning og 

elvene var meget reflekterte om egne yrkesvalg. Flere hadde muligheter til å ta over et 

gårdsbruk seinere i livet, men ville nå i første omgang prioritere en utdanning i et annet 

yrke enn i jordbruket. Etter hvert ville de kombinere dette yrket med å drive gård. Ett 

odelsbarn hadde mulighet til å jobbe på hjemgården og overta relativt tidlig. Noe som ble 

framhevet var at det kunne bli krevende å ta over gård etter først og ha vært i et annet yrke 

en del år med fast og god inntekt. Elevene ser for seg at den dårlige økonomien i jordbruket 

vil tære på privatøkonomien. 

Vi fikk et klart inntrykk av at interessen for landbruk hadde blitt styrket på videregående 

skole. På spørsmål fra oss om hva den dårlige lønnsomheten i jordbruket betydde for 

yrkesvalg ga de klart uttrykk for at lønn ikke var så viktig, interessen for landbruk betydde 

mest. Utsagn som at «vi skal nok klare oss» var hyppig. Mange av elevene hadde vært med 

på demonstrasjonen til støtte for landbruket i Oslo i mai.    
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Det kom fram at alle opplevde at naturbruk og landbruk har lav status. Elevene var vel 

vant med kommentarer som at »Skal du bare bli bonde du da» og at de ble sett rart på. 

Dette var en holdning blant familie og blant venner som gikk andre retninger på 

videregående. Den lave statusen hadde elevene blitt vant med og virket ikke å være preget 

av den. 

Rådgiverne på ungdomsskolene ble oppfattet å være lite informert om naturbruksskoler. 

Elevene hadde inntrykk av at rådgivernes holdning var at flest mulig burde inn på 

studiespesialisering. I Buskerud snakket en rådgiver negativt om konsekvensene av å flytte 

til internat på Lien. Av de elevene vi snakket med som bodde på internat var det 

utelukkende positive tilbakemeldinger.  

Når vi summerer opp inntrykkene fra intervjuene stemmer disse for en stor del med hva 

som er rapportert tidligere. Naturbruk og landbruk har lav status, rådgivere har lite 

kunnskap om naturbruk og veien fram til å drive eget gårdsbruk er lang for de aller fleste. 

Agronomutdanningen gir mulighet til å jobbe i mange typer landbruksrelatert virksomhet 

og den betraktes som en «skole for livet» der en oppøver praktiske ferdigheter som vil 

komme til nytte seinere. Dårlig økonomi i landbruket skremmer ikke ungdommene vekk 

fra næringa, interessen for landbruk er så sterk at de ønsker seg inn i næringa allikevel. 

Dette kan intuitivt være overraskende, men er i tråd med studier av karrierevalg som viser 

at personlig interesse er det kriteriet som veier tyngst.        

4.2 Omstillingsvilje ved naturbruksskoler 

I tillegg til de videregående skolene hvor vi snakket både med elever og ledelsen har vi 

snakket med ledelsen ved Melsom i Vestfold, samt Kalnes og Tomb i Østfold. Et sentralt 

inntrykk vi sitter igjen med fra alle naturbruksskolene vi har besøkt er vilje og evne til å 

utvikle skolene i takt med endrede behov.  

4.2.1 Nye utdanningstilbud 

På slutten av 1990-tallet falt søkertallene til agronomutdanningen. Fallet var såpass 

dramatisk at det truet den videre eksistensen for noen av skolene som selvstendige 

videregående skoler. Flere av skolene levde med trusler om nedleggelse, en ble foreslått 

nedlagt fire ganger fra 1989 og fram til 2007, men har nå stabile rammevilkår. Denne 

utviklingen er snudd og i dag har mange av skolene fullt på sine tilbud innen naturbruk. 

Det som på mange måter har reddet skolene, er vilje og evne til å utvikle nye 

undervisningstilbud som har falt i smak hos ungdom. Skolenes evne til å forstå endringer i 

ungdommens etterspørsel etter utdanning har trolig vært avgjørende. Samtidig har Norges 

Bondelag vært en viktig støttespiller for noen av naturbruksskolene når det har kommet 
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opp forslag i fylkeskommunene om enten å legge ned skolene eller å redusere 

utdanningstilbudet.  

De fleste av naturbruksskolene har etablert utdanningstilbud innen hest. Kombinasjonen 

av kunnskap om hest, samvær med hest og samtidig generell studiekompetanse har 

trukket mange jenter med gode karakterer til skolene. I følge rektorene er dette tilbud som 

tiltrekker seg elever med bedre karakterer. På Melsom starter en i 2012 et 3-årig tilbud i 

toppidrett hest med studiespesialisering med mange søkere fra hele landet. Tilbudet ved 

Melsom krever en utvidelse av anleggene ved skolen og det er verdt å legge merke til at 

Melsom har fått økonomisk støtte fra Rytterforbundet.  Det har vært mulig ved at skolen 

har bygd opp et utdanningstilbud innen hest og rytter som er ledende i Norge. Dette 

tiltrekker seg investeringer fra en nasjonal aktør, her Rytterforbundet. Det en har fått til på 

Melsom innen hestesport mener vi bør være en inspirasjon til andre naturbruksskoler på 

Østlandet til å utvikle andre typer fagtilbud med mål om å være blant de beste, eller det 

beste i landet. Nye studietilbud blant annet innen hest har gjort det mulig å opprettholde et 

tilbud innen tradisjonelt landbruk ved alle de skolene vi har besøkt. Det har også bidratt til 

å realisere bygging av et nytt fjøs på Melsom.  

Andre skoler arbeider med å etablere nye og styrke allerede eksisterende tilbud. Et 

eksempel på en ny linje som er etablert, er et 3-årig studietilbud innen naturbruk, energi- 

og miljøfag med vekt på realfag ved Hvam som startet i 2011. Ved Søve styrker en det 

skogfaglige skoletilbudet ved å knytte sterkere bånd til eksterne aktører. Studenter ved 

UMB har nå praksiskurs ved Søve og en samarbeider tettere med private bedrifter for å 

bedre praksistilbudet til elevene. 

4.2.2 3-årig agronom og mulighet for studiespesialisering 

En utfordring er at mange av søkerne til naturbruk har svake karakterer fra 

ungdomsskolen. Flere informanter hevder at mulighet for å kombinere 3-årig agronom 

med studiespesialisering vil bidra til en bredere rekruttering av elever til 

naturbruksskolene.  

I Akershus, Telemark, Østfold og Buskerud er det mulig å kombinere agronomutdanning 

og generell studiekompetanse ved at elevene i realiteten kan gå et 4. år. I Vestfold har ikke 

elevene denne muligheten. Ved å kunne kombinere agronomutdanning med generell 

studiekompetanse, er det grunn til å tro at agronomutdanningen blir mer attraktiv for 

elever med bedre karakterer og en kan forvente et bedre læringsmiljø. Norges Bondelag 

peker på at det er ulikheter mellom fylkene mht. muligheten til å ta et fjerde år. Vi ser de 

fordelene det medfører for elevene å ha muligheten til å kombinere agronomutdanning og 

studiespesialisering, og den fordelen det medfører for skolene å kunne rekruttere flere 

elever med gode karakterer. 
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4.2.3 Fagskoler i landbruket 

I dag er det fire fagskoletilbud innen landbruk i landet; 1) Storfehold og driftsledelse ved 

Tomb, 2) Park- og hagedrift og Botanisk design ved Vea, statens fagskole for gartnere og 

blomsterdekoratører, 3) Arborist ved Hjeltnes fagskole og 4) Hestefaglige 

fagskoleutdanninger ved Norsk Hestesenter. Blant de skolene vi har besøkt har Søve og 

Hvam søkt om å få opprette fagskoletilbud.  I denne forbindelse er det en debatt om 

utvidelse av fagskoletilbudet og hvordan dette skal foregå. Det synes å være enighet om at 

det er behov for et slikt tilbud, Norges Bondelag har uttrykt et klart ønske om at det 

utvikles flere fagskoletilbud. Det som trekkes fram som særlig viktig er innsikt i agronomi 

samt økonomi og driftsledelse. Våre informanter vektlegger betydning av en 

fagskoleutdanning noe ulikt. Flertallet mener at en 3-årig agronomutdanning gir den 

nødvendige formelle kompetansen til å være en selvstendig bonde. En mener imidlertid at 

fullført 3-årig agronomutdanning ikke er tilstrekkelig til å jobbe som selvstendig bonde, 

men at en slik utdanning først og fremst kvalifiserer for å være ansatt, f. eks for å jobbe i et 

fjøs. Dette ble begrunnet med at det å være selvstendig næringsdrivende bonde av en viss 

størrelse er meget komplisert både i forhold til økonomi og i forhold til en omfattende 

regulering av næringa. Denne informanten la derfor stor vekt på at det utvikles et godt 

fagskoletilbud.  

Vi mener at behovet for flere fagskoleutdanninger inne landbruk er berettiget. Vi vil 

imidlertid anbefale at en samordner tilbudene på Østlandet slik at en etablerer noen få 

sterke fagmiljøer og ikke sprer ressursene utover for mange fagskoler. Hvis 

opptakskriteriet skal være 3-årig agronomutdanning er det en relativt begrenset gruppe å 

rekruttere studenter fra. Vi tror derfor at fylkene på Østlandet bør samarbeide tett omkring 

opprettelse og drift av fagskoler og få en spesialisering av tilbudene. Ved Søve legger en 

vekt på et tilbud som synes å være i tråd med landbrukets behov i Østlandets dal- og 

fjellbygder, mens en på Hvam utvikler et tilbud for flatbygdene. Vi tror en slik regional 

spesialisering er veien å gå, selv om det vil bety at det ikke nødvendigvis opprettes et 

fagskoletilbud i alle fylker. I denne forbindelse nevnes at Landbruks- og matdepartementet 

har sagt i stortingsmeldingen "Velkommen til bords" at departementet sammen med 

Kunnskapsdepartementet skal gjennomføre en kartlegging av fagskoletilbudet og 

samfunnets behov for landbruks- og matfaglig utdanning i fagskolene (LMD, 2011). 

4.2.4 Private skoler 

I de fem fylkene er to av skolene som tilbyr naturbruk i privat eie; Gjennestad og Tomb er 

begge eid av Normisjon. Situasjonen ved de private skolene skiller seg noe fra de offentlig 

eide. I følge rektor ved Tomb videregående skole har skolen møtt en del nye utfordringer 

siden 2006 ved at skolen ikke har de samme rammebetingelser som offentlige eide skoler. 

Skolen får et tilskudd som er på om lag 85 prosent av det de offentlig eide skoler får. Det 

har ført til en presset økonomisk situasjon ved skolen.  
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Tomb hadde tidligere et tilbud om ett-årig agronom utdanning for personer med 

landbrukspraksis og annen tre-årig utdanning. Tilbudet var populært og en var oppe i 55 

søkere pr. år. I følge rektor fikk Tomb beskjed fra Kunnskapsdepartementet om at tilbudet 

måtte legges ned, med den begrunnelsen at tilbudet ikke passet inn i Kunnskapsløftet. 

Videre har departementet satt et tak på 150 elever på naturbruk. Skolen har kommet opp 

med forslag til nye studietilbud, men disse har i følge rektor blitt avslått av myndighetene. 

Det ligger ikke innenfor rammene av dette prosjektet å se nærmere på finansiering av 

offentlige kontra privateide skoler, ei heller å undersøke nærmere retningslinjene og 

føringer de ulike skolene opererer innenfor. På den annen side er det, som beskrevet i 

denne rapporten, en del av Regjeringens og fylkeskommunenes politikk å styrke 

rekrutteringen og bedre kompetansetilbudet i landbruket. For å styrke rekrutteringen vil 

det være viktig å sikre at vi har attraktive og kompetente utdanningsinstitusjoner og 

kompetansemiljø uavhengig av om de er i offentlig eller privat eie. Både Tomb og 

Gjennestad har vært viktige bidragsytere i så måte i mange år og rammebetingelsene de 

opererer under er vesentlige i forhold til å sikre at de kan bidra effektivt også i framtida. 

4.3 Oppsummering 

Naturbruksskolene har vært dyktige til å lese endringer i markedet og omstille seg, 

samtidig som de er gode på å bygge allianser med landbruksnæringa og politikere. Skolene 

bidrar positivt til å øke landbruksinteressen til elvene. Når det er sagt så kan en ikke 

forvente at naturbruksskolene skal gjøre underverker i å stimulere rekrutteringen til 

landbruket. Til det er altfor mange faktorer som er utenfor kontrollen til 

naturbruksskolene. Noen viktige faktorer er svak økonomi i landbruket, mange år mellom 

fullført utdannelse og overtakelse av gård og uklarhet innad i familien om overtakelse 

(Eldby 1996). En styrking av naturbruksskoler og fagskoletilbudet i landbruket kan derfor 

ikke være noe mer enn ett ledd i en strategi for å styrke rekrutteringen til landbruket.  

En av våre informanter stilte spørsmål ved om det ikke er for seint å rekruttere 

ungdommer til landbruket når de er 16 år.  Er det ikke slik at interessen for en slik 

utdanning skapes mye tidligere? I tråd med hva som er redegjort for tidligere om den 

sosiale konteksten som rekruttering til en utdanning og et yrke foregår innen, er det god 

grunn til å ta vår informants spørsmål alvorlig.  Sammenligner vi hestehold og jordbruk ser 

en at hesteholdet ofte har vært innrettet mot hobby og samvær med dyr. Unge 

hesteinteresserte jenter har kunnet være sammen hest flere ganger i uken og er en integrert 

del av hesteholdet. Dette har gitt seg utslag i meget god rekruttering til «hestelinjer» ved 

naturbruksskoler. Ser en på jordbruket har muligheten til å være en integrert del av 

gårdsdriften blitt redusert for barn- og unge. For kornprodusenter er gårdsdrifta unnagjort 

i noen hektiske uker om våren og høsten. For husdyrprodusenter har ny teknologi og 

industrialisering av produksjonen medført at barn og unge som vokser opp på disse 

gårdene ikke lenger har noen selvsagt plass i produksjonen.   
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Mange jobber for å øke interessen for landbruket hos barn og unge. Bondelagene har 

innført Åpen gård for å gi et tilbud om kontakt med dyr, men dette tilbudet er begrenset til 

noen få dager i året, mens altså tilbudet om samvær med hest er mye større. Norges 

bygdeungdomslag og 4H er viktige på landsplan for å etablere kontakt mellom barn og 

unge og landbruksnæringa. Ved Søve videregående skole har en praksiskurs for 9. klasse 

og «Minidyrskun» er et tilbud til barn og familier. Åpne dager på de andre 

naturbruksskolene er viktige tiltak. For å få flere søkere til agronomutdanninger og styrke 

rekrutteringen til landbruket bør en støtte opp under alle slike positive tiltak. 
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5 FORSLAG TIL TILTAK 

 

Vi legger til grunn fire prinsipper for de forslagene med tiltak som vi beskriver. Disse kan 

anvendes for å utvikle en næring i en region: 

- Videreutvikle regionens egne ressurser - endogene strategier 

- Lære av de beste regionene – erfaringsoverføring  

- Trekke til seg investeringer utenfra regionen - eksogene strategier 

- Søke å tette hull i den institusjonelle infrastrukturen 

 

Disse prinsippene er basert på forskning på regional utvikling (Tödtling og Trippel 2005, 

Maskell og Malmberg 1999), og vi mener de kan anvendes i strategier for å utvikle 

landbruket på Østlandet. Vi vil legge mest vekt på de tre første prinsippene.  

5.1 Videreutvikle regionenes egne ressurser 

Å videreutvikle regionenes egne ressurser vil være kjernen i de fleste strategier for regional 

utvikling. Til grunn for strategien må det ligge et klart mål for hva man ønsker å oppnå i 

forhold til landbruket i fylket og i regionen. Av kapittel tre framgår at nedgangen i antall 

jordbruksbedrifter i disse fylkene følger utviklingen i landet. Når en ser nærmere på 

kommunenivå og innenfor de ulike produksjonene, er det i mange tilfeller få eller ingen 

produsenter igjen. Dette gjelder særlig innenfor husdyrproduksjon, grønnsaker, frukt og 

bær. Det er variasjoner mellom fylkene og mellom kommunene innad i et fylke. Det er 

grunn til å spørre seg hva er kritisk masse for å opprettholde et produksjonsmiljø? Hvilken 

betydning har produksjonsmiljøet for framtidig utvikling innenfor landbruket? Vi mener at 

miljøenes betydning for landbruket er undervurdert. Kunnskapen om hvilke egenskaper et 

godt landbruksmiljø/produksjonsmiljø har bør økes. En sentral problemstilling, som er 

aktuell i forbindelse med dette prosjektet er hvor lenge er det mulig å opprettholde et 

produksjons- og kompetansemiljø i en kommune og i et fylke? 

Når det gjelder rekruttering og et framtidig kompetansetilbud til landbruket er våre 

viktigste forslag til tiltak at det utvikles et kompetansesenter i hvert fylke. De sentrale 

elementene i kompetansesentrene består av naturbruksskolene, landbruksrådgivere, 

regnskapskontorer og andre. Naturbruksskolene er de store aktørene, flere av de har over 
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100 ansatte og må nærmest regnes som «hjørnesteinsbedrifter». Rådgivere og 

regnskapskontorer er mindre enheter, men deres tilstedeværelse er et viktig bindeledd 

mellom teori og praksis og bidrar til å skape møteplasser mellom lærere, elever, bønder og 

rådgivere. Vi tror at en må ha et spesielt fokus på å etablere et stabilt kompetansetilbud for 

bygdenæringene. Hvam Agro utvikling, som er organisert som en enhet under Hvam 

videregående skole i Akershus er et interessant eksempel i så måte der en nå også har 

kontorfellesskap med Utmarksavdelingen i Østfold og Akershus og Inn på Tunet Akershus 

SA.  

Ved å ta utgangspunkt i fylkenes egne forutsetninger og samarbeid mellom fylkene bør det 

være mulig å finne en arbeidsdeling mellom fylkene slik at det enkelte kompetansesenter i 

tillegg til å ha en bredde også utvikler en spisskompetanse der en er nasjonalt ledende. 

Vestfold og Akershus har kommet langt når det gjelder å opprette kompetansesentra. Flere 

av de andre skolene er også i gang med å tenke i retning av kompetansesenter, det gjelder 

spesielt Søve og Kalnes.  

For å styrke rekrutteringen vil det være viktig å sikre at vi har attraktive og kompetente 

utdanningsinstitusjoner og kompetansemiljø. Naturbruksskolene er her sentrale. 

Rammebetingelsene er vesentlige i forhold til å sikre dette. Elever i alle fylker bør få 

muligheten til å ta et 4. år, slik at de kan kombinere agronomutdanning med 

studiekompetanse. I noen fylker har elevene i realiteten denne muligheten, men ikke i alle. 

Ved å ta et 4. år får elevene mulighet til å både ta en fullverdig agronomutdanning og å 

skaffe seg studiekompetanse. Vi mener at elvene på naturbruk bør få denne muligheten da 

de fleste ikke kan forvente å drive gårdsbruk før lenge etter at de er ferdige på 

videregående skole, og at de derfor må skaffe seg en annen utdannelse i tillegg. Dessuten 

vil et stort antall gårdsbruk ha en drift som betyr at brukerne må ha en jobb i tillegg. Å 

kunne kombinere gårdsarbeid med annet arbeid utenom gården vil ganske sikkert være 

nødvendig for at det skal være mulig å oppfylle målet om et landbruk over hele landet.    

Vi tror en bør se kompetansetilbudet innen veksthus, grønnsaker, frukt, grønt og bær i 

Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold i sammenheng og vurdere hvilke miljøer som har 

et langsiktig utviklingspotensiale og i hvilken grad de kan utfylle hverandre. Dette gjelder 

både inne naturbruksutdanning og i forhold til rådgivning. Arbeidet med et Arena-

prosjekt innen produksjon og foredling av grønnsaker i Østfold er viktig initiativ i denne 

sammenheng. Gjennestad gartnerskole og Grønt fagsenter i Vestfold er et annet miljø med 

viktig kompetanse. 

Vi tror at Lien med en satsing på landbruk og bygdenæringer for fjellandbruket har et 

potensiale og en rolle å fylle for flere fylker i fjellregionen. Lien er også en naturlig 

lokalisering for å samle flere typer kompetanse på ett sted i Øvre Buskerud.  

Når dette er sagt, så vil vi understreke at dette ikke er en uttømmende analyse av en 

optimal struktur. Prosjektets begrensede ramme har ikke muliggjort en fullstendig analyse 
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av alle naturbruksskolene og andre kompetansetilbydere i disse fem fylkene. Som det 

framgår har vi bl.a. i liten grad fokusert på skogbruket. Vi ønsker allikevel å rette fokus 

mot en ambisjon om en struktur på Østlandet som legger til rette for en utvikling av 

kompetansesentra som er nasjonalt ledende, eller blant de best, på sitt felt.  

Færre naturbruksskoler vil gi større reiseavstand for elvene og flere må bo på internat. Vårt 

inntrykk er at elevene trives med å bo på internat, men at en del foreldre er skeptiske til å 

sende barna på internat når der 16 år. Dette underbygges av funn i en spørreundersøkelse 

fra Oppland (Lerfald & Alnes, 2012). Resultatet her viser at muligheten for å bo hjemme er 

ikke avgjørende for valg av videregående utdanning. Tilsvarende resultat framgår av en 

undersøkelse gjennomført av Hordaland fylkeskommune (2010) hvor størstedelen av 

respondentene blant ungdomskoleelevene mener det er greit å flytte hjemmefra. Samtidig 

mener de fleste at de tror foreldrene deres foretrekker at de bor hjemme til de har fullført 

videregående skole. 

Som vi har beskrevet så har satsingen på hest vært med å opprettholde søkertallene til 

naturbruksskolene. I sin evaluering av Kunnskapsløftet peker NIFU på at det er stort 

misforhold mellom antall elever på Vg2 og tilbudet av læreplasser eller opplæring i skole 

(Vibe m.fl. 2011, 101). I hovslagerfaget var det i Norge høsten 2009 fire lærlinger i 

hovslagerfaget og 38 læringer i hestefaget, mens det var 300 elever i videregående skole på 

hestelinjer. Det er imidlertid neppe noe misforhold mellom antall elever og læreplasser når 

en ser på hva elevene innen hestefag faktisk velger etter Vg2. Bare omkring 10 prosent av 

elevene velger et læreløp etter Vg 2, noe som tilsier at det er samsvar mellom det antallet 

som velger læreløp og tilgangen på læreplasser. Langt de fleste velger studieforberedende i 

Vg3. En 3-årig utdanning med 2 år med vekt på hestefag og 1 år med studieforberedende 

kurs er et ordinært studieløp og skal dermed ikke undervurderes.  
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Figur 25. Regionale kompetansemiljø og relasjoner  

 
 

5.1.1 Styrke kompetansetilbudet til bygdenæringer 

Vi foreslår at en styrker kompetansetilbudet til bønder som ønsker å satse på 

bygdenæringer. Det finnes i dag kompetansetilbud innen videreforedling av mat, 

omsorgstjenester og reiseliv. Nofima på Ås leder Kompetansenettverk for matproduksjon, 

et tilbud til bønder som selv videreforedler mat. For gårdsbaserte omsorgstjenester lanserte 

Regjeringen tidligere i år Inn på Tunet løftet med en nasjonal strategi for å videreutvikle 

Inn på Tunet tilbudet. I våre fem fylker er det omlag 200 tilbydere av Inn på Tunet 

tjenester. I Vestfold kan elever på naturbruksskoler få opplæring i «Inn på Tunet», på 

Kalnes i Østfold jobber en med å styrke kompetansetilbudet på dette feltet. Bransje- og 

markedsorganisasjonen for bygdeturisme og gardsmat, Hanen, har et kompetansetilbud til 

sine 500 medlemmer på landsbasis.   

Disse tilbudene dekker til dels meget kompetansekrevende bygdenæringer, men de når 

bare en brøkdel av alle bønder som driver en form for bygdenæring. Om lag halvparten av 

alle landets bønder har en form for bygdenæring basert på gårdens ressurser, om lag 5-6 

000 bønder i de fem fylkene har en bygdenæring basert på gårdens ressurser. De som kan 

få et relevant tilbud ved å kontakte Nofima, Inn på Tunet og Hanen utgjør kanskje 500 

gårdsbruk, altså om lag 10 prosent av totalen. De fleste driver enklere former for 

bygdenæringer som leiekjøring, utleie av hus, hytter, lager, jaktterreng m.m. Trolig er det 
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mange muligheter til videreutvikling av bygdenæringene, noe den nye landbruksmeldinga 

er opptatt av. Vi tror at styrking av kompetansetilbudet i hele bredden av bygdenæringer 

er nødvendig for å ta ut potensialet for økt verdiskaping. Ta for eksempel utleie, en bonde 

som vil leie ut ei hytte eller et lagerlokale vil fort oppdage at det er mange aktører i 

markedet og mange som er profesjonelle innen eiendom. I tillegg er det en rekke juridiske 

og økonomiske spørsmål knyttet til utleie. Vi anbefaler at fylkeskommunene, i samarbeid 

med fylkesmenn tar ansvar for å gjøre en nærmere undersøkelse av det 

kompetansebehovet bøndene har knyttet til bygdenæringer. Når en har fått en slik oversikt 

bør det vurderes å styrke rådgivningstilbudet. Dette behovet kan møtes ved at en knytter 

rådgivere med denne kompetansen til Norsk Landbruksrådgivning sine enheter.      

5.1.2 Møteplasser og nettverk 

Ettersom antall gårdbrukere går ned er det en uttynning av fagmiljøet i den enkelte 

kommune og grend. Faglige og sosiale møtepunkter blir viktigere, dels for å kompensere 

for uttynning av lokalmiljøet, dels fordi det blir stadig viktigere å følge 

kunnskapsutviklingen for de gjenværende bøndene. Naturbruksskolene ser seg i 

varierende grad som kompetansesentra og møteplasser. I Vestfold er Grønt fagsenter en 

viktig møteplass for bønder og rådgivere med Vestfold bondelag som initiativtaker og en 

viktig pådriver. Agroteknikk på Lillestrøm og Dyrskun i Seljord er massemønstringer for 

landbruket på Østlandet der bønder blir introdusert for det siste innen maskinteknikk, 

samtidig som det er et bredere faglig program. Disse møteplassene og nettverkene er 

viktige for faglige diskusjoner og for å spre innovasjoner. Det er derfor viktig at det blir lagt 

til rette for en fortsatt positiv utvikling i disse kompetansemiljøene, de er på mange måter 

knappe ressurser.  

5.2 Lær av de beste regionene  

Selv om Østlandet er den ledende landbruksregionen i Norge målt i antall bruk, antall 

produsenter, dekar dyrket mark, skogbrukseiendommer og mange flere faktorer bør det 

kunne erkjennes at en både på Jæren og i Trøndelag har kommet lengre på enkelte 

områder.  På Jæren drives det som kjent et meget intensivt jordbruk med store 

investeringer og høy produksjon på små arealer. Denne utviklingen utgjør en viktig 

bakgrunn for at arbeidet med et framtidig kompetansetilbud etter vår mening bør sees i 

nær sammenheng med hvordan en kan øke verdiskapingen for landbruk og 

bygdenæringer på Østlandet.  

I Trøndelag har en rekke aktører over en del år arbeidet sammen for styrke 

landbruksbasert næringsvirksomhet. Bærende prinsipper for arbeidet har vært å:  

 Fremme trøndersk mat og drikke 

 Satsing på næringsorientert forskning og utvikling 
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 Utvikle arenaer for samarbeid.  

Trøndelagsfylkene har historisk vært en av de ledende regionene for landbruk i Norge, 

men som i resten av landet har landbruket vært i en krevende situasjon med mange 

bruksnedleggelser og svekket økonomi. For å forsøke å snu denne trenden har det vært en 

bred mobilisering av engasjement for landbruket i Trøndelag. Bondelagene, Fylkesmann og 

Fylkeskommuner har vært sentrale i denne mobiliseringen (Sæther og Gjefsen, 2012). 

Gjennom å sette landbrukets situasjon på det politiske kartet i Fylkestingene, hos 

Stortingsrepresentanter fra Trøndelag og i kommunene har en klart å mobilisere støtte for 

landbruket. Tenkeloft trøndersk landbruk har vært et viktig diskusjonsforum for 

landbruket gjennom en del år. Aksjeselskapet Oi! Trøndersk mat og drikke er opprettet 

som et viktig verktøy for å konkretisere og iverksette tiltak. Oi! har mange av de tunge 

aktørene innen landbruket og offentlig sektor som eiere og har nå 6-8 ansatte og en 

omsetning på 8 millioner. En sentral arbeidsoppgave for Oi! er Trøndersk matfestival som 

arrangeres hver sommer og som i 2011 hadde 100.000 besøkende.  

5.2.1 Grønn forskning Midt-Norge 

Et annet viktig arbeidsområde er å bidra til forsknings- og utviklingsprosjekter. 

Landbruket selv har tatt initiativet til «Grønn forskning i Midt-Norge» (GFMN) som legger 

til rette for FoU prosjekter i samarbeid med næringsaktører og forskningsmiljøer som 

Bioforsk, Sintef, VRI-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag m.fl. Midtnorsk 

samarbeidsråd er oppdragsgiver for Grønn forskning Midt- Norge, mens Oi! står som 

prosjektansvarlig8.  

I regi av Tenkeloft for trøndersk landbruk har en rekke sentral aktører i næringa møttes for 

uformelle samtaler om utfordringer og muligheter landbruket står overfor. Ett av teamene 

som stadig kom opp var at landbruket ble bedt om å «velsigne» søknader om 

forskningsmidler. Forskerne hadde utviklet søknader og landbruket ble bedt om å delta 

formelt for å oppfylle kravet om brukermedvirkning i prosjektene. I landbruket var en gått 

lei av denne praksisen, i stedet for å velsigne forskning ville en over i en rolle der en 

bestilte forskning. Dette var et samstemmig krav fra landbruket, men det gikk flere år før 

en tok tak i denne utfordringen og begynte å arbeide konkret. I 2008 ville 

fylkeskommunene og fylkesmennene i Trøndelagsfylkene, sammen med Møre og Romsdal, 

prioritere arbeid med å få en bedre brukermedvirkning i forskerprosjektene.  Samtidig ble 

det etablert et VRI-prosjekt i Trøndelag. VRI er et program i Forskningsrådet, Virkemidler 

for regional innovasjon, som støtter samspill mellom næringsaktører, myndigheter og 

forskningsmiljøer. Landbruk var et satsingsområde i VRI-Trøndelag, noe som gjorde det 

mulig å få mer kraft bak arbeidet med en brukerorientering av landbruksforskningen. VRI-

Trøndelag samarbeidet tett med fylkesmenn og fylkeskommuner for å få til finansiering av 

GFMN. I 2009 ble prosjektleder ansatt og prosjektet ble lagt til Oi! Trøndersk mat og drikke 

som fungerer som et prosjekthotell, mens Midt-norsk samarbeidsråd ble den formelle 

                                                      
8
 Se nettstedet http://www.oimat.no/prosjekter/gronn-forskning-i-midt-norge.html   

http://www.oimat.no/prosjekter/gronn-forskning-i-midt-norge.html
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eieren av GFMN. GFMN skulle ikke selv drive forskning, men skulle ha en rolle i å koble 

forskningsbehov i næringa med forskere der hvor de befant seg, enten i Trøndelag eller 

andre steder. GFMN bygde etter hvert opp et nettverk bestående av personer i 

landbruksnæringa og forskere.  

At landbruket skulle være en bestiller av forskning ligger som et premiss for GFMN, men 

ballen måtte i første omgang spilles tilbake til landbruket og dets organisasjoner – hva 

ønsket landbruket å bestille? Hva ønsker for eksempel styret i Tine Midt-Norge å forske 

på?  Det var i første omgang noe uklart og det var nødvendig å utfordre næringa til å sette 

forskning på dagsorden, noe mange i næringa hadde lite erfaring med. GFMN arbeidet 

gjennom eksisterende organisasjoner i landbruket og tok kontakt med ressurspersoner. Det 

ble satt ned arbeidsgrupper innen blant annet korn der bønder, rådgivere og 

samvirkebedriftene sammen kom fram til relevante tema, som å spørre etter forskning som 

kunne bidra til å øke produksjonen av havre i Trøndelag.  GFMN har gjort mye av arbeidet 

med å finne forskningsmidler og å skrive søknader. I første omgang sendte en søknader til 

nasjonale aktører, mens en seinere også har søkt regionalt forskningsfond. En søker også å 

drive påvirkningsarbeid for å påvirke framtidige utlysninger.  

Et resultat av GFMN er økt engasjement for forskning i næringa, aktører som tidligere ikke 

hadde kontakt med forskning er nå aktive brukere. I tillegg kommer en rekke prosjekter, 

noen har fått finansiering og andre ikke. Selv i tilfeller der en ikke har fått finansiering har 

det vært kontakt mellom næring og forsker i etterkant og uten GFMN påvirkning. En 

arbeider nå for å sikre langsiktig finansiering av GFMN. I følge prosjektlederen bør 

modellen de jobber etter være enkel å kopiere for andre regioner.  

5.2.2 Brukernær forskning på Østlandet 

Hva kan så fylker på Østlandet lære av Trøndere og Rogalendinger? Trolig en hel del, men 

det viktigste er å ta det handlingsrommet som finnes. Fylkesnivået kan bety en forskjell – 

valget står mellom å nøye seg med å forvalte statlige retningslinjer – eller i tillegg å føre en 

aktiv politikk for å videreutvikle landbruksbasert næringsliv i fylkene. Å forvalte et statlig 

gitt regelverk som er felles for hele landet er ikke en kilde til konkurransefortrinn for 

bedriftene i regionen, slike fortrinn kan fortrinnsvis etableres på bakgrunn av 

videreutvikling av ressursene i regionen. Dette er i tråd med nasjonale føringer, jf. kapittel 

1.2. 

Vi har beskrevet et innovasjonssystem for landbruket på Østlandet med mange sterke 

fagmiljøer. En utfordring er å styrke koblinger mellom bønder og kunnskapstilbydere, også 

på tvers av fylkesgrensene. Vi tror at et initiativ lignende Grønn forskning Midt-Norge 

både kan gjøre forskningen mer relevant for bøndene og bidra til styrket samarbeid mellom 

tilbydere av kunnskap. De regionale forskingsfondene bør være meget aktuelle for å 

finansiere noe av denne forskningen der Oslofjordfondet omfatter Buskerud, Telemark, 
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Vestfold og Østfold. Akershus er en del av Hovedstadsfondet der det er utarbeidet 

retningslinjer som ikke inkluderer landbruk. 

I denne sammenheng er Nilfs evaluering av Verdiskapningsprogrammet for mat 

interessant, det konkluderes med at; «Det ser ut til at primærprodusent som 

støttemottagere eller samarbeidspartnere bidrar til økt måloppnåelse. For det første er 

bøndene, som nevnt, mer fornøyd med lønnsomhetseffektene enn andre støttemottagere. 

Videre er oppfatningen at det er svake eller ingen positive lønnsomhetseffekter for 

bøndene og primærproduksjon der prosjektet verken har bønder som støttemottakere eller 

samarbeidspartnere» (Kjuus m.fl. s. 2, 2009). Det at prosjekter der bønder er 

støttemottakere gir bedre lønnsomhetseffekt enn der andre er støttemottakere kan være et 

innspill i en diskusjon om en ikke i større grad bør innrette forskningsprosjekter på basis av 

reelle utfordringer hos bønder og næringsdrivende.  

Vi foreslår derfor at Fylkeskommuner, Fylkesmenn, bondelag, samvirkebedriftene, 

landbruksrådgivere og andre aktører oppretter en eller flere paraplyorganisasjon(er) for å 

identifisere, stimulere og koordinere tiltak for å styrke forskning for landbruksbasert 

næringsutvikling. En kan tenke seg flere mulige geografiske avgrensinger – en for hele 

Østlandet (inkludert Hedmark og Oppland), en for vest- fylkene Buskerud, Telemark, 

Vestfold og en for øst-fylkene, eller en for dal- og fjellandbruket og en for flatbygdene på 

Østlandet.  

Dernest bør en diskutere om en bør ha en felles organisasjon for flere fylker på Østlandet 

for drive et bredere utviklingsarbeid med basis i landbrukets ressurser, altså lignende Oi! 

Trøndersk mat og drikke. En slik organisasjon vil kunne bidra til å iverksette 

utviklingstiltak på tvers av fylker og bransjer, til å sette mat fra Østlandet på kartet i større 

grad, og jobbe med saker av felles interesse for det landbruksbaserte næringslivet. Ved å 

spille på bedrifter og kunnskapsmiljøer på hele Østlandet vil en ha tilgang til flere miljøer 

og ressurser enn om hvert enkelt fylke skal arbeide alene.  

Slike satsinger vil kreve økonomiske midler og i og med at det i Akershus, Østfold og 

Vestfold finnes svært lite regionale utviklingsmidler er finansieringen et problem. Etter 

vårt syne bør det vurderes om de nye regionale utviklingsprogrammene som LMD nå 

iverksetter kan anvendes til felles tiltak for flere fylker.  

5.3 Tiltrekke seg investeringer utenfra regionen 

Med eksogene ressurser forstår vi i denne sammenhengen statlige midler eller midler fra 

nasjonale organisasjoner og større bedrifter som investeres i landbruk og landbruksrelatert 

virksomhet i de fem fylkene. Et godt eksempel er Norsk Rytterforbund som investerer 

noen millioner i en ridehall ved Melsom videregående skole for å bidra til utvikling av et 

toppidrettsmiljø for ryttere. Investeringer fra nasjonale, eller internasjonale aktører utløses 
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gjerne i to typer situasjoner. Når det er en svært vanskelig situasjon på et sted har vi 

eksempler på at Staten går inn med kapital, slik som i Årdal for noen år siden. Alternativt 

er når sterke miljøer klarer å tiltrekke seg kapital fra eksterne investorer, ett eksempel er 

Tine og Staten som investerte større summer i Måltidets hus i Stavanger.    

For å kunne tiltrekke seg eksogen kapital må det utvikles attraktive miljøer og 

kommersielle muligheter. Det finnes trolig et antall miljøer med i slikt potensiale i de fem 

fylkene, vi sitter ikke med noen oversikt over det. En mulighet finnes muligens i 

Fyresvatnet og andre regulerte vassdrag i Telemark. I følge daglig leder ved Mat- og 

naturinkubatoren i Seljord er det flere initiativ på gang, blant annet oppdrett av røye i 

Fyresvatnet med planer om eksport til Østen. Fyresvatnet og andre større innsjøer i 

Telemark har vært kraftig regulerte over en årrekke noe som har ført til utarming av 

næringsgrunnlaget og fiskebestanden i innsjøene. Det har medført at 

miljøvernmyndighetene nå kan tillate oppdrettsanlegg som vil gi en næringstilførsel til 

innsjøene og dermed trolig også bedre levekår for villfisk. På sikt kan det derfor være 

mulig å starte flere oppdrettsanlegg i regulerte innsjøer i Telemark. Det vil bli noe 

sysselsetting lokalt i produksjonsfasen, men det er fare for at foredling vil foregå utenfor 

landets grenser. Grunnet prosjektets rammer er dette innspillet ikke ytterligere verifisert, 

og må derfor kun ses på som et eksempel. 

Vi tror at det må tas noen nye initiativ for utvikle kommersielle muligheter basert på 

landbrukets ressurser. Landbruket forvalter betydelige ressurser i den fem fylkene og disse 

kan kombineres og utnyttes på en rekke måter og gi muligheter for lokal verdiskaping, 

med eller uten ekstern kapital. Osloregionen er et kjøpekraftig marked for en lang rekke 

varer og tjenester.   

5.4 Fylkesvise anbefalinger 

Tiltakene som er foreslått over er i hovedsak tiltak som er foreslått felles for de fem fylkene. 

Vi er i tillegg bedt om å komme med anbefalinger til det enkelte fylke.  Forslagene under er 

basert på at de enkelte fylker og fagmiljøer skal bli enda bedre på det de og bøndene 

allerede er gode på. Alle fylker skal ha et kompetansetilbud som dekker 

hovedproduksjonene i fylket, men det foreslås at utvalgte deler av kompetansetilbudet 

spisses slik det er blant det beste i landet. Dette vil tilsi at en styrker innovasjonssystemet i 

retning av en nettverksmodell basert på noen sterke kompetansemiljøer og tette relasjoner 

mellom de ulike kompetanstilbyderne, bønder og andre næringsutøvere   

Hvis fylkene slutter seg tiltaket som er foreslått over om å etablere tettere koblinger mellom 

bønder og forskere er det et forslag at de ulike kompetansemiljøene i fylkene får et spesielt 

ansvar for oppfølging innen sine fagområder.  Dette er presentert i tabellen. 
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Tabell 10. Forslag til fylkesvise tiltak 

Fylke Tiltak 

Buskerud  Legge til rette for at Lien videregående skole blir et kompetansesenter for 

fjellandbruk og bygdenæringer 

 Legge til rette for et kompetansesenter i Nedre Buskerud  

Telemark  Utvikle Søve videregående skole til en ledende skole og kompetansesenter for 

jord- og skogbruk i Østlandets dalbygder    

  Videreutvikle tilbudet til grunderbedrifter basert på en evaluering av inkubatoren i 

Seljord og virkemiddelapparatet mer generelt. 

  Øke den politiske bevisstheten omkring jordbrukets betydning i fylket 

Vestfold  Sammen med Østfold, Buskerud og Telemark spisse kompetansemiljøet for 

veksthus, grønnsaker, frukt og bær med utgangspunkt i Gjennestad og miljøer i 

de andre fylkene. 

 Støtter opp under videreutvikling av Melsom videregående skole som et 

nasjonalt kompetansesenter for ryttersport. 

Akershus  Fortsette arbeidet med å legge til rette for at en på Hvam kan videreutvikle et 

bredt kompetansemiljø for landbruket på Østlandets flatbygder. 

 Utvikling av nye inntektsmuligheter basert på det bynære landbrukets ressurser i 

regi av Hvam Agroutvikling. 

 Øke den politiske bevisstheten omkring jordbrukets betydning i fylket 

Østfold  Ta en lederrolle for å bedre rammebetingelsene og handlingsrommet for 

naturbruksskolene i fylket. 

 Støtte arbeidet med å utvikle bygdenæringer i det bynære jordbruket sammen 

med Akershus og Hvam Agroutvikling. 

 

Denne listen med fylkesvise forslag er ikke ment å være uttømmende, jf. også kap. 5.1. 

Prosjektets begrensede ramme har, som nevnt ikke muliggjort en fullstendig analyse av alle 

naturbruksskolene og andre kompetansetilbydere i disse fem fylkene. Innenfor prosjektet 

har vi i denne rapporten beskrevet innovasjonssystemet for landbruket i de fem fylkene. Vi 

har lagt vekt på naturbruksskolenes rolle. Vi har skissert tiltak for å styrke rekruttering og 

kompetanseheving, noen tiltak kan best settes i verk om flere fylker samarbeider, mens 

andre kan iverksettes av ett enkelt fylke. Vårt ønske er at våre forslag skaper debatt og 

engasjement og at de danner et fruktbart utgangspunkt for en videre utvikling av både 

naturbruksskolene og andre tilbydere av kompetanse til landbruket i de fem fylkene.     
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7 VEDLEGG 

Liste over organisasjoner der vi har gjort intervjuer   

Videregående skoler Søve videregående skole, Telemark 

Lien videregående skole, Buskerud 

Melsom videregående skole, Vestfold 

Tomb videregående skole, Østfold 

Kalnes videregående skole, Østfold 

Hvam videregående skole, Akershus 

Telemark Mat- og naturinkubatoren i Seljord 

Akershus To bønder, hhv. en rekrutt og en med erfaring fra bygdenæringer 

Østfold/Akershus Norsk landbruksrådgivning SørØst 

Buskerud Kongsberg kommune 

Skogselskapet i Buskerud 

Ål kommune 

Vestfold  Vestfold bondelag 

Bygefolkets studieforbund 

Vestfold/Buskerud Norsk landbruksrådgivning Viken 

Andre Oi! Trøndersk mat og drikke 

Norges Bondelag, sentralt 

Norges bygdeungdomslag, sentralt  
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