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Norsk sammendrag
Temaet i denne bacheloroppgaven er motivasjon hos gårdbrukere som nylig har overtatt en
landbrukseiendom eller skal overta i nærmeste fremtid. Fokuset har vært på å kartlegge
hvilke faktorer som spiller inn og former motivasjonen hos gårdbrukerne.
Antall landbrukseiendommer i Norge går ned, og det omsettes færre landbrukseiendommer
årlig. Hensikten har vært å finne ut hvilken motivasjon som ligger bak hos disse
gårdbrukerne som velger å satse innen landbruk når den statistiske utviklingen i næringen er
nedgående.
Empirien til oppgaven er hentet inn gjennom syv kvalitative intervjuer med gårdbrukere fra
Oppland. På bakgrunn av disse intervjuene er motivasjonen bak å ta over eller å kjøpe en
landbrukseiendom kartlagt. Det er to grunnleggende forskjeller blant informantene. De som
har annet arbeid utenom produksjonen på gården eller som ikke har aktiv produksjon på
gården har andre forutsetninger for motivasjon enn heltidsgårdbrukerne. Den andre
grunnleggende forskjellen er tilknytning til tradisjon og forpliktelse. Kvinnene er mer opptatt
av tradisjon. Geografisk tilhørighet skiller også informantene tradisjonsmessig.
Konklusjonen bygger på at hovedfaktorene som former motivasjonen er livsstil og interesse,
yrkesvalg og forpliktelse og tradisjon. Resultatene fra intervjuene viser at de nye
gårdbrukerne er både realistiske og optimistiske til fremtiden, og alle har et ønske om å
fortsette i næringen.
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New farmers
Engelsk sammendrag (abstract)
The theme for this project is motivation for farmers who recently has taken over a farm from
parents or bought a farm or going to be a farmer in the future. The focus has been to find
which factors that shapes and makes motivation.
The number of farms in Norwegian agriculture is going down. The number of farms who
changes owners for each year goes down also. The purpose has been to find out which
motivation that is the foundation among these farmers who chooses to invest their future in
Norwegian agriculture when the statistics is going down.
The empirical material comes from seven qualitative interviews with farmers from Oppland.
Based on these interviews is the motivation behind taking over a farm or by a farm
concluded. There are two basic differentials among the informants. They who have other
jobs outside of the farm or who don’t have active production at the farm have other
conditions for motivation then them who are farmers on full time. The other basic difference
is the connection to tradition and commitment. Women are more concerned within tradition.
Geographic affiliation is also separating the informants traditionalistic.
The conclusion is based on that the factors that shape the motivation are lifestyle and
interests, career choice and commitment and tradition. The results from the interviews show
that the new farmers are realistic and optimistic about the future, and they have all a wish to
continue in the Norwegian agriculture.
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1. Innledning
Tidt eg minnest ein gamal gard.
Heime var eg så vide kjend
og slapp inn kvar eg ville
i kvart hus i den vide grend,
om endå folket kvilde.
Der var kjenningar i kvar ei krå,
og når eg ukjende folk fekk sjå,
spurde eg radt kvar dei var ifrå,
og dei var like milde.
Var det nokon som der leid vondt
og vart føre tap og spille,
brått det spurdest om bygdi rundt,
og alle tykte det var ille.
Ofte minnest eg mi gamle grend,
når eg framand ut i veri stend,
heimlaus, frendlaus og lite kjend,
og likar på leiken ille.
- Ivar Aasen

Jeg begynte tidlig med å tenke på tema for bacheloroppgaven min og var innom mange tema
som jeg vurderte, men temaet landbruk kom stadig tilbake. Jeg følte det var en utfordring å
skrive om noe som gikk på dette temaet, fordi det virket vanskelig å knytte det opp mot
studiet, og det virket til å være noe som det fantes lite litteratur om. Men etter hvert fant jeg
ut at denne oppgaven skal jo være en utfordring, og jeg tenkte det ville være interessant å ta
et tema som det kanskje ikke var så vanlig blant økonomistudenter å skrive om.
Landbruk er noe som interesserer meg stort personlig, og derfor er det mye enklere å skrive
om noe man er engasjert i. Jeg sendte en henvendelse til Norges Bondelag tidlig høsten
2011, fordi jeg ønsket å ha et visst samarbeid med en organisasjon. Dette for å begynne med
noen innledende samtaler for å få litt oversikt over hva som tidligere er forsket på, og hvilke
temaer som kan være aktuelle. Jeg hadde møter både med Oppland Bondelag og Hedmark
Bondelag. De begge var interesserte i temaet jeg ville skrive om og positive til oppgaven,
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noe som gjorde meg sikrere på at jeg hadde valgt et riktig tema. Vi hadde diskusjoner om
aktuelle problemstillinger, og jeg fikk litt oversikt over ulike rapporter og tidligere forskning.
Temaet landbruk er jo stort, og jeg hadde problemer med å avgrense oppgaven. Jeg ville ha
med noe om landbrukets utvikling, og etter en del tenking fant jeg ut at jeg ville konsentrere
oppgaven på eierskifte og generasjonsskifte i landbruket. Det var jo av allmenn oppfatning at
det ble færre og færre gårdsbruk i drift i Norge, og det var på det tidspunktet når den eldre
generasjon skulle gi seg og yngre generasjon potensielt skulle overta at en del gårdsbruk ble
nedlagt.
Hva var det som drev de som gikk mot strømmen? De som gikk inn med liv og lyst til å ta
over en gård og satse hele sin fremtid på dette. Hvem var disse menneskene? Omtrent daglig
kunne man lese i aviser og på nett at bøndene tjente dårlig, antall gårdsbruk gikk nedover,
folk etterspurte stadig mer ny og spennende internasjonal mat. Det er ingen hemmelighet at
gårdbrukere har lange dager. De har et stort ansvar, og må ofte beherske både rørlegger-,
snekker-, og elektrikerarbeid. De må rett og slett kunne litt om alt og inntektene av driften
står sjelden i stil med arbeidstimene.
Så det måtte være noe spesielt som drev disse menneskene som satset på denne fremtiden.
Jeg hadde selv meninger om at livet som gårdbruker var ikke så svart-hvitt som media av og
til fremstilte det og som den generelle oppfatningen var med mye jobb og lite igjen for det.
Men jeg trengte holdepunkter. Jeg måtte snakke med de som faktisk var i denne situasjonen.
Jeg fant tidlig ut at dette måtte bli en kvalitativ oppgave. Her nyttet det ikke med å sende ut
spørreskjema og få masse avkryssinger på et ark. Jeg måtte snakke med menneskene, prøve å
finne ut litt om deres situasjoner, finne ut hva det var som drev de.

1.1 Problemstilling
Etter mye tenking, og etter en samtale med veileder landet jeg endelig på en konkret
problemstilling. Hvilken motivasjon ligger bak hos de som velger å overta eller å kjøpe en
gård? Bak denne problemstillingen lå det mange tanker. Jeg ville lage et helhetlig bilde av
dagens nye gårdbrukere. Fordi at jeg tror man må se helheten og sammenhengen for å klare å
svare på problemstillingen.
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For disse menneskene gikk ikke på jobb klokka 8 om morgenen, hjem klokka 16 og hadde
ettermiddagen fri. De hadde ikke fri hver lørdag og søndag, de tok sjelden 5 uker ferie om
sommeren og det var ikke noe ramaskrik om tarifflønn og helligdagstillegg. Jeg følte nesten
ikke at jeg kunne kalle det en jobb eller et yrke, det var en livsstil det var. De gikk i fjøset på
søndagsmorgenene og på julaften, arbeidet fra morgen til kveld, det var alltid noe å gjøre.
Dette er jo mennesker som bor på arbeidsplassen sin, de engasjerer hele sitt liv og sin familie
i gårdsdriften. Det er i hvert fall ingen tradisjonell yrkessammensetning.
Jeg måtte prøve å finne ut en del om bakgrunnen deres. Hva hadde formet den innstillingen
de hadde? Hva lå bak valget om å drive som gårdbruker? Hva tenkte de om fremtiden og hva
var deres bilde av situasjonen? Jeg viste at jeg måtte stille ganske personlige spørsmål, men
igjen, spørsmålene ble personlige fordi de ikke var kun om yrket deres, men om livsstilen.

1.2 Begrepsavklaringer
Formelt sett er ordet bonde mest brukt for å beskrive en som driver en gård. Jeg begynte
også å bruke ordet bonde om å beskrive mine informanter. Men flere av informantene uttalte
at de så på seg selv som en gårdbruker, og de likte den betegnelsen bedre enn bonde. På
bakgrunn av det velger jeg å bruke betegnelsen gårdbruker i oppgaven. Jeg bruker begrepet
bonde i de deler av oppgaven der det blir referert til litteratur som har brukt begrepet bonde.
Landbrukseiendom er et mer formelt navn på en gård. Men det blir ikke brukt så mye i
dagligtalen. I den litteraturen jeg har brukt som referanser for denne oppgaven opereres det
med mange ulike begreper. Jeg velger å bruke både landbrukseiendom og gård som begreper
i denne oppgaven. Det ligger samme betydning i ordene. Alle informantene har brukt
begrepet gård i sine svar, ingen har omtalt gården sin som landbrukseiendom.
Deltagere

i

en

slik

forskningsprosess

kan

kalles

mange

ting.

I

teori

om

samfunnsvitenskapelig metode er det brukt både informanter, intervjudeltagere og
respondenter som betegnelse. I denne oppgaven velger jeg å kalle dem informanter.
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2. Lovene
Lovverket er sentralt når det gjelder en eierskifteprosess. Det er tre lover som er sentrale,
odelsloven, konsesjonsloven og jordloven. Siden spesielt odelsloven og konsesjonsloven er
særegne når det gjelder et globalt perspektiv velger jeg å ha et kapitel som omfatter disse
lovene og beskriver hvilken påvirkning de har på eierskifteprosessen.

2.1 Odelsloven
Odelsloven er ingen eiendomslov, men den har konsekvenser for eie av jord og eiendom.
Den er klassifisert som en løsningsrett og holder til sortert under familielovgivningen. Kun
fysiske personer kan ha odelsrett, ikke juridiske personer. Odelsordningen er veldig gammel,
og her i Norge så finnes den i landskapslovene helt tilbake på 900 tallet. I utgangspunktet så
var odelsretten knyttet til jordarealet, men etter hvert så omfattet den all fast eiendom på
gårder med odelsjord. Odelsjord betyr den beste jorda, noe som man kan beskrive som
dyrket mark. Odelsloven kan kalles særnorsk, for det finnes ikke noe lignende i andre land.
Der er det mye mer vanlig at landbrukseiendommer selges på det åpne markedet, og det er
ikke uvanlig å kjøpe seg ny gård flere ganger i yrkeslivet. (Forbord, 2006)
En eiendom må ha en viss størrelse for å bli omfattet av odelsloven. Denne størrelsen er blitt
endret flere ganger. Grensen er pr 2012 på 25 dekar jordbruksareal, dette er regulert i
Odelsloven av 1947 § 2. For at en slekt skal oppnå odelsrett til en eiendom må den første
eieren ha eid gården i minst 20 år. (Forbord, 2006)
Odelsloven er ganske omfattende, og det er mye å sette seg inn i å holde styr på. Odelsretten
er blitt endret en rekke ganger, og det er spesielt to endringer i senere tid som har forandret
mye av loven. Disse endringene skjedde i 1974. Den første store endringen var at det som
kalles odelskretsen ble mindre. En odelskrets er den delen av familien som har odelsrett.
Tidligere så var det mange slektninger som tilhørte odelskretsen, men i 1974 ble dette endret
til barn, barnebarn og nieser/nevøer. (Forbord, 2006)
Den andre store endringen var kjønn ble likestilt. Frem til da hadde menn hatt odelsrett foran
kvinner, slik at for eksempel en yngre bror hadde hatt odelsrett foran sin eldre søster. Denne
bestemmelsen har tilbakevirkende kraft til de som er født etter 1. januar 1965. Dette var en
omstridt endring, og det var store debatter om lovforslaget til endring. Det var mange
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konservative holdninger og Bondelaget uttalte på den tiden at likestilling ”ville medføre en
usikkerhet omkring yrkesvalg i mange bondefamilier”.(Gjerdåker 2001 s. 47.) Også
skogeierforbundet ville ikke gi sin støtte til endringen. Bygdekvinnelaget gjennomførte en
avstemning om forslaget der 10 000 personer deltok og 57 % stemte mot endringen. Den
tradisjon og praksis som var etablert ville bli brutt av denne endringen mente de. (Gjerdåker,
2001)
I følge Daugstad (1999) er det i to situasjoner odelsretten gjør seg gjeldene, disse er ved et
skifte eller ved en løsning. Et skifte kan enten foregå mens arvelater lever eller etter
arvelaters bortgang. I situasjoner der arvelater lever blir det et kjøp av eiendommen for
arvingen, skjer skiftet etter arvelaters bortgang må arvingen kjøpe ut de andre arvingene av
eiendommen. Et skifte er den mest vanlige måten, men anvendelse av løsningsretten skjer
også i visse situasjoner.
Der løsningsretten/interpellasjonsprinsippet blir benyttet er når eiendommen blir solgt til
noen utenfor slekten eller noen med dårligere odelsrett. Da kan den med bedre odelsrett gå til
løsningssak og kjøpe eiendommen innen 6 måneder. Det kan også være anledninger for de
med dårligere odelsrett til å benytte løsningsretten dersom en ny eier ikke oppfyller bo- og
driveplikten. Det finnes også begrensninger i løsningsretten, blant annet et rimelighetskrav
der domstoler kan nekte løsning dersom forholdene virker klart urimelig, men dette er noe
som ikke er særlig utbredt. (Forbord, 2006)
I følge Daugstad (1999) så kom det også et krav om bo- og driveplikt på eiendommene i
1974. Formålet med dette var å forhindre omgjøring av landbrukseiendommer til
fritidsformå. Men det finnes også muligheter om å søke om fritak fra bo- og driveplikten fra
kommunen. Dette er det forskjellig praksis på i de ulike kommunene rundt om i landet.
Det er forskjell på innholdet i bo- og driveplikten etter hvordan man overtar eiendommen.
Dersom man overtar etter løsningsretten så må man bosette seg på eiendommen innen et år,
og drive i minst ti år. Overtar man en eiendom som man har best odelsrett til så må man
bosette seg der innen et år og drive i minst fem år. Bo- og driveplikten er regulert både i
odelsloven, konsesjonsloven og jordloven. Det er ikke under alle omstendigheter det er
mulig å kunne bosette seg på eiendommen innen et år. Husene kan være i dårlig forfatning
slik at de ikke er beboelige, så det finnes muligheter til å søke om dispensasjon fra boplikten.
Driveplikten er slik at bortleie av jorden med en leieperiode på minst ti år kan være nok til å
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oppfylle driveplikten dersom leieavtalen gir driftsmessig gode løsninger for arealet. (Søbstad
& Andersen, 2003)

2.1.1 Åsetesretten
I odelsloven er det også et kapittel om åsetesretten. Åsetesretten gjelder for både jord som er
både odlet og ikke, og den gjør seg gjeldende fra den dagen man kjøper eiendommen.
Åsetesretten kan i følge Rønningen (2012) forklares som en arverett til å overta eiendommen
ved skifte til en rimelig pris. Formålet med åsetesretten er å skape levelige vilkår for den
som overtar eiendommen, men åsetesretten gjelder altså kun ved et skifte og gjelder ikke for
en like stor del av familien som odelsretten. Det som ofte er mest omtalt er åsetesfradraget,
det er ikke tallfestet, men er i de fleste situasjoner 25 % i følge Rønningen. (2012) Selv om
dette fradraget reelt sett skal kun benyttes ved et skifte er det også brukt i praksis der
arvelater er i live i følge Sletten (2004).

2.2 Konsesjonsloven
Konsesjonsloven av 1974 er en offentligrettslig lov. Konsesjonsloven regulerer kjøp av
eiendommer som er solgt til noen utenfor odelskretsen. Formålet med loven er kort sagt å
oppnå et vern om landbrukets produksjonsareal ved kjøp og salg av eiendom. I følge Forbord
(2006) så betyr ordet konsesjon ”samfunnets samtykke”. Hovedregelen i loven er at fast
eiendom ikke kan erverves uten konsesjon. Men om kjøperen har odelsrett til eiendommen
trengs det ikke konsesjon, så i en stor del av erverv av landbrukseiendommer trenger man
ikke søke om konsesjon. Men det må sendes inn en egenerklæring om konsesjonsfrihet til
landbruksdepartementet. (Søbstad & Andersen, 2003)

2.3 Jordloven
Jordloven av 1995 har som hovedformål å legge til rette for at jorda blir brukt på den mest
hensiktsmessige måten. Tidligere var et av de sentrale formålene med loven å øke størrelsen
på brukene. Men etter den nye loven kom i 1995 har dette formålet blitt mer erstattet med
mål om en mer variert bruksstruktur med hensyn til driftsmessige bedre løsninger sidestilt
med hensyn til bosetting og arbeid i følge Forbord (2006).
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I jordloven så er det bestemmelser om at allerede dyrket jord ikke skal bli tatt i bruk til andre
formål eller disponeres slik at den ikke er brukbar til jordbruksproduksjon fremover. Det er
strenge krav til å omdisponere jorda til annet formål eller å dele opp eiendommer, men det
kan bli gitt dispensasjon. (Søbstad & Andersen, 2003)
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3. Teori
3.1 Landbruksteori
Menneskene på jorda gikk fra å være jegere og samlere til og etter hvert fremskaffe planter
og dyr til eget forbruk, da ble landbruket det sentrale yrket. Etter hvert som utviklingen gikk
gjennom årtiene ble produksjonene større. De ble mer enn familien sitt nødvendige behov og
det var da mulig å forlate gårdene, å skaffe seg andre yrker å kjøpe det de trengte. I løpet av
de siste tiårene har man sett noen nye trender. Flere gårdbrukere finner nye måter å drive på,
de endrer landbruket til en retning som er mer avhengig av å forstå naturen og ha kunnskap.
Kanskje går endringen i retning av å søke livskvalitet for seg selv i stedet for å maksimere
profitten. De vil arbeide med naturen, de vil fokusere på verdiene ikke på kostnadene. (Ikerd,
2000)
I bygde-Norge er den selvstendige livsformen sterk, den er ikke så karriereorientert som i
bymiljøene. I følge Krogh (2000) ble det i ved Købehavnerskolen i etologi utarbeidet en
livsformanalyse som puttet folk i kategorier. Bondelivsformen var produsenter, de eide selv
produksjonen og hadde nødvendige kunnskaper om hva som måtte til i produksjonen og var
spesialister innen sitt område. De har gjerne en bestemt verdiorientering som går ut på en
stor grad av selvstendighet. En sterk forvaltertankegang som viser en tankegang om at man
skal overlate gården i god eller bedre hevd som da du selv tok over den. De må være kyndige
i sitt arbeid for å mestre en kompleks og unik driftssituasjon. Mange har en sterk
eiendomstilknytning og produksjonsorienteringen må være tilstede for å kunne skaffe et
levebrød, ikke bare brød alene. Disse verdiene og handlingsmønstre er i stor grad til stede
hos norske gårdbrukere og gjør det mulig for dem å overleve som gårdbrukere. (Krogh,
2000)
Men det har siden 70-tallet eksistert en strukturrasjonalisering i norsk landbruk.
Produsentmiljøene er truet, nye gårdbrukere er i større grad deltidsgårdbrukere. For at
inntektsnivået skal holdes tritt med andre grupper må det til større arealer for hvert bruk, det
må effektiviseres, moderniseres og mekaniseres, og dette krever at det må investeres.
Gårdbrukerne tilpasser seg strukturrasjonalisering og endrede rammevilkår, men enkelte kan
gå i retning av å endre seg fra livsform til livsstil, et større ønske om å skape det gode liv.
(Krogh, 2000)
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Rekruttering til landbruket er forskjellig fra de fleste andre yrkesretninger og livsformer. Det
finnes en del kjøpere til landbrukseiendommer på det åpne markedet, og det finnes flere
gårder som blir nedlagt og fraflytta. Landbruket er en stengt næring. Det er en oppfattning
om at rekrutteringen til landbruket skal komme fra egen familie. Det å kjøpe seg en gård i
driveverdig stand er ikke like enkelt som å kjøpe seg en annen bedrift, det å kjøpe seg en
melkekvote når man ikke har noen fra før er også en utfordring. Hva er det egentlig som er
rekrutteringssvikten i landbruket? Er det at odelsbarna velger andre næringer eller er det at
det generelt sett ikke finnes noen som er interessert i å drive innen landbruket? For mange
unge er det ikke inntekten som lokker til landbruket, livsstilen står sterkere. I senere tid har
det for odelsbarn blir et spørsmål om interesse og vilje, ikke noe man må, en tvang.
(Lønning, 2000)¹
Begrepet livsstilsgårdbruker finnes ikke i ordboka, og blir merka med rød understrek i Word
dokumentet. Men det er ikke et ord jeg har funnet på selv. Lønning¹ (2000) bruker begrepet
livsstilsbønder om ungdommer som har interesse for gårder og landbruk som ønsker å drive
gård for å realisere seg selv, virkeliggjøre verdier og gjøre det de selv vil. Kanskje dette er en
tankegang som ligger bak hos flere som ønsker å drive gård, at det er blitt en endring av hva
som er grunnlaget for ungdom som overtar gård. (Lønning¹, 2000)

3.2 Motivasjonsteori
Begrepet motivasjon går ut på å forklare hva som ligger bak det man gjør. Hvorfor man har
fått de interessene man har og hvorfor man blir engasjert. Når det gjelder landbruk, og
motivasjon innen for dette finnes det to ting å tenke på. Det ene er hvorfor man er motivert,
engasjert og interessert i gårdsdrift og det å ta over en landbrukseiendom, men det finnes
også ting man velger bort når man tar et valg som dette. (Lillemyr, 2007)
Motivasjon gir drivkraft som fører til aktivitet, handling og tenkning som fører til
kunnskaper, ferdigheter, erfaringer og opplevelser. Innen landbruket er dette viktig fordi man
må på mange måter ikke bare være en gårdbruker, man må være litt elektriker, litt snekker
og litt alt-mulig-mann av og til. Så man må ha en motivasjon til å ordne opp og være
selvstendig. Noe som fører til at man får kunnskaper på mange måter og får mange
erfaringer gjennom det daglige arbeidet som man tar med seg videre. (Lillemyr, 2007)
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I nyere motivasjonsteori finnes det flere utviklede motivasjonsteorier som er interessante og
aktuelle

innenfor

temaet

som

denne

oppgaven

omhandler.

Det

første

er

prestasjonsmotivasjon som er motivasjonen bak en handlig i en gitt situasjon med
innsatsfaktorer av evner og læring. Prestasjonsmotivasjon brukes ofte om en skole eller
studiesammenheng, men den kan på samme måte forklare motivasjoner når det gjelder
arbeidssituasjoner for voksne. Motivet for prestasjon er lært, det er en motivasjon som
utvikler seg, etter hvert som man får erfaringer og lærer nye ting gjennom å løse problemer
og utføre prestasjoner, og oppnå en følelse av mestring og en god prestasjon. Innenfor
landbruk og arbeid med landbruksfaglige oppgaver, da spesielt en produksjon er
prestasjonsmotivasjon interessant, fordi man har krav til en god prestasjon. Når det gjelder
melkeproduksjon så finnes det krav til kvalitet på melka. Om man presterer å levere melk
med god kvalitet gjennom lengre perioder kan man oppnå utmerkelser for dette arbeidet, noe
som fører til en følelse av mestring og økt motivasjon for å prestere bedre. Selv om det
strengt tatt er kuene som produserer melka, så er det gårdbrukernes motivasjon, kunnskap og
innsats som gjør en forskjell og gir de beste prestasjonene. (Lillemyr, 2007)
Kompetansemotivasjon er også en interessant teori, enkelt sagt går det ut på å føle seg
dyktig. I tidlig motivasjonsteorier var behovet for å føle seg kompetent sett på som
hovedkilden til motivasjon, og det legges stor vekt på tre ting som er selvoppfattelse,
selvopplevelse og bevisste valg. Dermed er kompetansemotivasjon noe som er veldig
individuelt, fordi motivasjonen varierer etter hva slags utgangspunkt man har for disse tre
punktene.
Det er gjort mye forskning på dette, og utviklet flere modeller på grunnlag av denne teorien.
Noen av de mest interessante jeg har funnet som er relevante for temaet i denne oppgaven
går på at det å ha en god kompetansemotivasjon fører til en bedret selvoppfatning som leder
til personlighetsutviklingen. Det som fremmer kompetansemotivasjonen er at man får
mindre angst for utfordringer, og man får en indre tilfredsstillelse når man lyktes med
oppgaver som er utfordrene. (Lillemyr, 2007)

3.3 Statistikk og tidligere forskning
Landbrukets utredningskontor ga ut en rapport som het Nye bønder i 2010 og det ser jeg på
som såpass nylig at funnene i rapporten kan sammenlignes med hva mine informanter har
svart. Utvalget i rapporten er personer som har tatt over en landbrukseiendom etter 2004 og

18
som var 40 år eller yngre når de overtok. 41 % av de som drev med melkeproduksjon var
mellom 36 og 40 år da de overtok.1124 personer deltok i rapporten, 18 % kvinner og 82 %
menn. 46 % drev med melkeproduksjon og 40 % hadde det som viktigste produksjon. 87,5
% overtok gården på odel eller åsete, noe som er en stor majoritet som kan sammenlignes
med mine informanter. 51 % hadde landbruksutdanning på videregående eller høyskolenivå.
64,2 % opplyste at det å ville bo på gården var det forholdet som veide tyngst da de tok
valget om å overta gården. 34 % oppgir at de ikke har arbeid utenfor gården. Dette viser at
en stor andel av de nye gårdbrukerne er deltidsgårdbrukere. Men fordelt på
produksjonsretning så er det 52 % av de som driver melkeproduksjon som sier at de ikke har
arbeid utenfor gården. 85 % av de som driver med melkeproduksjon sier at de har økt
produksjonen etter de overtok. Dette er et høyt tall, og det vitner om en stor investeringsvilje
hos gårdbrukerne. I tillegg opplyser 63 % at de ønsker å utvide produksjonsomfanget
ytterligere de neste fem årene. 43 % sier at de har gjennomført investeringer på over 500 000
kroner etter at de overtok, og 42 % har planer om å gjennomføre tilsvarende investeringer.
Investeringene er i hovedsak på driftsbygninger og maskiner. I diskusjonskapitlet
sammenligner jeg noen av funnene i min undersøkelse mot disse, og refererer til denne
undersøkelsen som Landbrukets utredningskontors rapport fra 2010. (Eldby & Nyhammer,
2010)
I 2009 ga Landbrukets utredningskontor ut rapporten Rekruttering til landbruket, odelsbarns
holdninger til overtagelse av gård. Jeg har valgt å bruke denne en del i diskusjonskapitlet og
refererer til denne som Landbrukets utredningskontors rapport fra 2009. Denne rapporten er
gjort på en spørreundersøkelse på 1022 personer i Norge som hadde best odel til en gård.
Gjennomsnittsalderen på respondentene i denne rapporten er 27 år, det er 49 % kvinner og
51 % menn som har svart. På spørsmålet om de tror de kommer til å overta odelsgården
svarer 28 % at de allerede har bestemt seg for å gjøre det. Om man ser på
produksjonsretningen er det 49 % av de som driver melkeproduksjon på gården som er
positive til overtagelse. 32 % oppgir at de liker gårdsarbeid som svar på den viktigste
årsaken til å ta over gården, 26 % svarer at det er fordi de ønsker å bo på gården, mens 15 %
svarer at det er for å forhindre at gården går ut av familien. 32 % svarer at de ønsker å utvide
produksjonen etter at de overtar. 44 % svarer at de ønsker å holde driften på samme nivå som
i dag. Av de som skal overta en gård som har melkeproduksjon så ønsker 72 % å drive som
heltidsgårdbrukere. (Andgard, Eldby, Hillestad, & Klem, 2009)
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Norsk senter for bygdeforskning ga i 2010 ut en rapport som het Trender i norsk landbruk
2010 Oppland. Denne rapporten ser jeg som relevant teori for oppgaven min fordi alle mine
informanter er fra Oppland. Jeg refererer til denne rapporten som trender i norsk landbruk i
diskusjonskapitlet. 519 gårdbrukere fra Oppland deltok i rapporten, 87 % menn og 13 %
kvinner. 74 % hadde vokst opp på gården de drev nå. 60 % hadde best odelsrett. 70 % oppgir
at de legger noe eller stor betydning i plikten å drive gården videre. 67 % er helt eller delvis
enige i at gårdsdrift er mer en livsstil enn et yrke. 42 % oppgir at de er stolte av å være
gårdbrukere. 56 % svarer at de ser på seg selv som en gårdbruker, men det er kun 30 % som
er heltidsgårdbrukere. (Logstein & Bleksaune, 2010)
Antallet jordbruksbedrifter med melkeku har gått ned fra 26 889 i 1992 til 10 952 i 2011.
Dette er en reduksjon på over 50 % på under 20 år. Dette er en utvikling som har gått raskt,
og hvordan utviklingen fortsetter er et interessant tema. (Statistisk Sentralbyrå, 2011)
I 2000 ble det omsatt 10 028 landbrukseiendommer i Norge, 7 435 av disse hadde oppgitt
landbruk som formål på skjøtet. I 2010 var tallene 8 508 omsetninger totalt, og 5 775 av
disse

hadde

et

landbruksformål.

Dette

viser

en

markant

nedgang

i

omsatte

landbrukseiendommer på kun 10 år. Tre av fem eiendommer ble omsatt mellom
familiemedlemmer. I Oppland er tallene 720 omsatte landbrukseiendommer i 2010 og 533
av disse har landbruksformål. Gjennomsnittsalderen på de som kjøpte en landbrukseiendom
var 51 år i 2010. Dette inkluderer alle typer landbrukseiendommer, ikke bare de som driver
produksjon. (Statistisk Sentralbyrå, 2011)
I 2010 hadde gårdbrukere en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 485 000 kr. Noe som var en
økning på 8 % fra året før, noe som er mer enn den samlede lønnsveksten i Norge. Men deler
man opp tallene ser man at gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruket er 155 000 kr, og
utgjør kun 32 % av gårdbrukernes inntekt. (Statistisk Sentralbyrå, 2011)
I følge Luke og Tangstad (2011) tar gårdbrukere for stor risiko ved større investeringer. De
har forsket på hvilke hensyn som ligger til grunn ved store investeringer. De konkluderer
med at det ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til risiko ved slike investeringer. De har
intervjuet ni gårdbrukere og sett på regnskapstall før og etter investering.
Lønning¹ (2000) har utført en undersøkelse om rekruttering til landbruket. Denne
undersøkelsen bygger på tre sett resultater. Det er to kvantitative undersøkelser som er utført
på oppdrag fra Opinion. Samt at forfatteren selv har gjennomført kvantitative undersøkelser
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på et utvalg videregående skoler i Hordaland, både i landbruksområder og i byer. Det er også
blitt gjennomført over 30 kvalitative intervjuer blant studentene ved disse skolene. I
undersøkelsen kom det frem at over 50 % av studentene på landbruksskoler kan tenkte seg å
bli gårdbrukere, mens det er kun 13 % av studenter på videregående skoler i bykommuner
som mener det samme. I datamaterialet over de som har overtatt en landbrukseiendom svarer
45 % at personlig interesse for arbeidet er den viktigste årsaken til at de ønsket å overta. 32
% svarer at den viktigste årsaken var et ønske om å holde gården i familien. Kun 12 % av de
som har bestemt seg for å overta en landbrukseiendom har planer om å være
heltidsgårdbruker.
Lønning¹ (2000) sier at i debatt om rekruttering til landbruket blir det ofte benyttet en
argumentasjon om at økt bruksstørrelse vil føre til at flere ungdommer mener at gårdsdrift er
attraktivt fordi større gårder har økte inntekter. Men Lønning¹ (2000) finner ikke
holdepunkter for denne argumentasjonen i sine undersøkelser, av landbrukseiendommene på
over 100 daa så er det kun 56 % av odelsbarn som tar over eiendommen. På spørsmålet om
hva slags strukturutvikling ungdommene som går på landbruksskole ønsker seg er det kun 11
% som ønsker færre gårder og større bruk. Svaralternativene ”som nå” og ”flere gårder og
mindre bruk” får hver 28 % oppslutning.
For å kartlegge årsaken til rekrutteringssvikten har Lønning¹ (2000) spurt ungdom om
hvorfor de ikke vil bli gårdbrukere. Av de som går på landbruksskole svarer 65 % at de blir
for bundet, bare 38 % svarer at det er på grunn av dårlig økonomi. (Flere svar var mulig)
Denne fordelingen kan også være med å styrke utviklingen om livsstilsgårdbrukere.
Inntekten er ikke viktigst, men at man blir bundet har med livsstilen å gjøre.
Farstad (2006) sier i sin undersøkelse av bønders yrkesstolthet at 47 % av de spurte er helt
enig i påstanden om at de er stolt av å være bonde. Hun gjennomførte en undersøkelse på 16
intervjuer og en spørreundersøkelse med 1716 informanter. Yrkesstoltheten avhenger først
og fremst av hvor godt informantene føler de utøver rollen som gårdbrukere og bekreftelsen
de får fra sine sosiale omgivelser.

21

4. Eierskifteprosessen
Selve prosessen ved eierskifte er en omfattende prosess, og det er mye å huske på og få med.
I Norge i 2010 skjedde det 5775 eierskifter av landbrukseiendommer med landbruk oppgitt
som formål på skjøtet i følge Statistisk sentralbyrå (2011). Odelsloven, og tradisjoner knyttet
til at en landbrukseiendom skal gå i arv i familien er noe særnorsk. Dermed er også
eierskifteprosessen i landbruket særnorsk. På grunnlag av dette har jeg valgt å vie et kapittel
i oppgaven til denne prosessen fordi den er spesiell og kan ikke direkte sammenlignes med å
kjøpe en annen type bedrift, ei heller en boligeiendom. Siden de fleste eierskifter i
landbruket skjer innen familie og med odelsrett så velger jeg å konsentrere kapittelet om den
prosessen. Selv om et eierskifte utenfor familien på åpent marked har store likeheter. Jeg
begynner først med hvordan selve prosessen foregår inkludert verdsettelse av gården, og
avslutter med det faglige om de økonomiske forholdene.
Et eierskifte bør planlegges i god tid i forkant. Det er selvfølgelig ikke mulig i alle
situasjoner. Men et planlagt eierskifte er ryddig for alle parter og det er viktig å gå gjennom
det meste på forhånd så man slipper uenigheter senere.
Det er vanlig å få noe bistand i forbindelse med overdragelsen av utenforstående, som oftest
regnskapsfører eller landbrukskontoret i kommunen. Takstmannen spiller også en viktig
rolle dersom man velger å taksere eiendommen i forkant av overdragelsen. Hvor mye bistand
man får fra utenforstående varierer etter hvor komplisert overdragelsen er. Men det kan være
nyttig å få hjelp av noen som kjenner systemet, lovene og reglene som kan veilede slik at
prosessen blir utført på en god måte.
Det finnes i følge Rønningens forelesning (2012) noen tema som bør tas opp i god til før
eierskiftet:
-

Hvem som skal overta

-

Valg av selskapsform

-

Vurdering av trinnvis overtagelse

-

Tidspunkt for overdragelse herunder:
•

Alder på begge parter

•

Utdanning

•

Arbeidsmuligheter
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•

Boforhold for begge parter

•

Økonomi

•

Investeringer

-

Tidligpensjon

-

Forhold til søsken

-

Kårbestemmelser / kårytelser

-

Vederlag for eiendommen
•

Takst

-

Planlegging av skattemessige forhold

-

Planlegging i forhold til arveavgift, tinglysning og dokumentavgift

-

Finansiering av eiendommen

-

Planlegging av etterarbeid av overdragelsen og dokumentliste

-

Oppsett av kostprisoppgave (Rønningen 2012).

Videre følger en nærmere beskrivelse av punktene som er ment som en gjennomgang av
eierskifteprosessen.

4.1 Hvem som skal overta
Hvem som skal overta kan i mange familier være helt klart, men i andre familier så er det
faktisk ikke alltid at den eldste overtar. Det kan være mange forhold inne i bildet, men
interesse spiller en stor rolle her. I familier med flere barn har de kanskje deltatt ulikt i
gårdsarbeidet gjennom oppveksten, noen har kanskje flyttet ut fra bygda og skaffet seg
utdannelse og etablert seg andre steder. Så det bør avklares tidlig om hvem som skal overta
gården og interesse bør veie større en forpliktelse. De formelle sidene bør også ordnes tidlig
selv om eierskiftet er planlagt flere år frem i tid, jeg tenker her spesielt på en at eldre søsken
skal eventuelt si fra seg odelsretten eller løsningsretten sin. Det bør gjøres i god tid for å
sikre en trygg framtidsplanlegging for den som faktisk skal overta. (Søbstad & Andersen,
2003)

4.2 Valg av selskapsform
Når man driver en landbrukseiendom med produksjon som for eksempel melkeproduksjon
som denne oppgaven handler om så er det vanlig å være registrert som et selskap. I
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landbruket er enkeltpersonsforetak det aller vanligste. Der er man personlig ansvarlig for
foretaket og hefter med sin personlige formue. I noen situasjoner kan det være aktuelt med et
trinnvis eierskifte som beskrevet i 4.3, der begge generasjoner er deltagere i et ansvarlig
selskap eller et selskap med delt ansvar. På denne måten driver de landbrukseiendommen
sammen i en gitt tidsperiode. Dette er ikke spesielt utbredt. Men det er ikke noe hinder for at
selskapet kan være i en annen form. Et aksjeselskap kan også være en mulighet, for da sitter
man ikke personlig ansvarlig. Enkeltpersonsforetak er fortsatt hovedselskapsformen når det
gjelder landbrukseiendom som separat enhet. Når det gjelder samdrifter er valg av
selskapsform ofte noe som blir grundigere gjennomgått. Mange samdrifter er et delt ansvar
selskap, men det er også mange som er aksjeselskap. Et aksjeselskap kan være en ryddigere
selskapsform her, fordi eierne hefter kun med den aksjekapital de har skutt inn i selskapet.
Det er også på mange måter blitt enklere å opprette et aksjeselskap etter at en del av de
mindre selskapene fikk fritak for revisjonsplikten og grensen på aksjekapitalen ble satt ned
fra 100 000 kroner til 30 000 kroner. (Søbstad & Andersen, 2003)

4.3 Vurdering av trinnvis overtagelse
Det finnes flere måter å gjennomføre eierskiftet på. Noen overdrar hele eiendommen med
besetning, løsøre og alt på en gang. Noen gjennomfører en trinnvis prosess, noen oppretter et
kompaniskap mellom generasjonene og noen forpakter eiendommen, det finnes mange måter
å gjøre det på. Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er det mest gunstige for det avhenger
av den enkelte situasjon. Om man velger å overta gjennom en trinnvis overtagelse så blir det
i mange tilfeller opprettet et kompaniskap mellom generasjonene, som regel så overtar den
yngre generasjon besetningen, varelageret og driftsløsøre mens den eldre generasjon leier ut
maskiner og den faste eiendommen. De formelle forholdene blir regulert i en kontrakt. En
viktig ting å tenke på er økonomien. Om man velger en trinnvis overdragelse så er det ofte at
begge parter får hele eller deler av sin inntekt fra driften, og da må det planlegges nøye
hvordan en eventuell fordeling skal være både av inntekter, utgifter og arbeidsinnsats. Så
ulempen med en trinnvis overdragelse er at det kan kreve mye arbeid med fordeling av alle
faktorene. Men selve eierskifteprosessen kan føles enklere når man tar det over en lengre
tidsperiode. Et eierskifte der alt overdras på en gang er en stor prosess når man er midt oppe
i det, men på den annen side så er det meste avklart når overdragelsen er gjennomført. Siden
det finnes mange ulike måter å gjøre dette på så velger jeg og ikke komme nærmere inn på
dette. I den øvrige beskrivelsen av eierskifteprosessen tar jeg hovedsakelig utgangspunkt i at
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hele prosessen skjer på et tidspunkt, siden det kan ses som det mest vanlige. (Søbstad &
Andersen, 2003)

4.4 Tidspunkt for overtagelse
Tidspunktet for overtagelse er veldig individuelt, alder på begge parter har mye og si. Det
finnes en god tidligpensjonsordning for landbruket som jeg kommer nærmere inn på i 4.5,
men det er selvfølgelig aldersgrenser knyttet til denne som andre pensjonsordninger. Den
nye generasjonens alder har også betydning. Gjennomsnittsalderen for overtagelse var 51 år i
2010 i følge Statistisk Sentralbyrå (2011). Dette er generelt for landbrukseiendommer så det
inkluderer landbrukseiendommer som blir benyttet som bolig uten produksjon også. Så den
reelle gjennomsnittsalderen for eiendommer kun med produksjon vil nok være noe lavere.
Det er lite statistikk som er brutt ned på produksjonsnivå, men i Landbrukets
utredningskontors rapport fra 2010 var 41 % av melkeprodusentene mellom 36 og 40 år da
de overtok. Kun 24 % var under 30 år ved overtagelsen. Nye generasjonens utdannelse og
arbeidsmuligheter spiller også inn. Flere og flere ønsker å ta utdannelse, og det er også
mange som har arbeid i tillegg til gårdsdriften. Det bør avklares så langt det er mulig om ny
generasjon vil eller i noen tilfeller må ha arbeid utenom gårdsdriften, og man bør se på
hvilke muligheter det er for å få seg arbeid.
Boforholdene er et tema som kan være noe vanskelig å snakke om. På flere gårder er det
ikke muligheter for at to familier kan bo der, og det vil ofte være vanskelig for den eldre
generasjon å flytte fra gården. Dette temaet kommer jeg mer innom i delen om kårytelser. De
økonomiske forholdene spiller også en rolle. Landbrukseiendommene i Norge er relativt
små, og de fleste har ikke nok lønnsomhet til at to familier kan leve av inntektene
produksjonen gir. Så det må planlegges med tidligpensjonsordningen og eventuelt andre
pensjonsordninger og ny eiers økonomiske situasjon, investeringer i eiendom og produksjon
hører også med her. I landbruket er det behov for investeringer og oppgraderinger jevnlig.
Dette er noe som bør tas med i planleggingen av eierskiftet og bli enige om hvem som skal
investere og når det skal investeres. Det kan ofte bli vanskelig for ny generasjon om de må
foreta store investeringer i etableringsfasen og påta seg store gjeldsforpliktelser i tillegg til
vederlaget for eiendommen. Men på den annen side så er kanskje den eldre generasjon lite
villige til å investere når de allikevel ikke skal drive gården i så mange år til. Så dette bør
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avklares i god tid, og det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan det bør gjøres siden hver
enkelt situasjon er forskjellig. (Søbstad & Andersen, 2003)

4.5 Tidligpensjon
Tidligpensjonsordningen er en ordning som er unik for landbruket i sin form. De vanlige
pensjonsformene som alderspensjon og AFP i offentlig eller privat sektor velger jeg og ikke
omtale nærmere. Så jeg konsentrerer denne delen om tidligpensjonsordningen selv om det
også er slik at man kan ta ut tidligpensjon samtidig som man tar ut fleksibel alderspensjon. I
følge Statens Landbruksforvaltning (2012) så er tidligpensjonsordningen sin hensikt å bidra
til tidligere generasjonsskifter og stimulere til økt rekruttering gjennom å bidra til å lette
generasjonsoverganger for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter gjennom jordbruk,
skogbruk og gartneri. Det stilles en del krav til å kunne komme inn under ordningen. Blant
annet må man ha fylt 62 år, man må ha drevet jordbruk i minst 15 år og eiendommen må ha
blitt overført til ny eier. Det er også noen krav i forhold til inntekt. Det settes en
referanseperiode på fem år der det siste året i perioden er to år tidligere enn søknadsåret.
Søker man da i 2012 blir referanseperioden årene 2006-2010. I denne referanseperioden må
man ha hatt en inntekt på minst 90 000 kroner i gjennomsnitt hvert år, og minimum 67 % av
den samlede inntekten må være referanseinntekt. Er den eldre generasjon et ektepar eller
samboere kan de ta ut tidligpensjon sammen, som en såkalt tobrukerpensjon. Den andre part
må da ha fylt 57 år, og ha bodd og arbeidet på eiendommen de siste 5 år. Minst 50 % av
deres samlede inntekt må være referanseinntekt og den andre part kan ikke ha tjent mer enn
100 000 kroner årlig utenom foretaket. Når man mottar tidligpensjon så kan man ha
ubegrenset med lønnsinntekt fra andre næringsvirksomheter. Men man kan ikke ha
næringsinntekt fra det foretaket man tidligere drev selv. Men det er muligheter for at man
kan få lønnsinntekter om man for eksempel trår til som avløser i enkelte perioder for den
yngre generasjon. Dette er da ikke regnet som en direkte lønnsinntekt fra foretaket. I
motsetning til de fleste andre pensjonsordningene blir ikke tidligpensjonen beregnet ut fra
hva man har tjent tidligere. Den blir fastsatt i jordbruksoppgjøret. For 2010 er den generelt
på 100 000 kr for en bruker, og 160 000 for to brukere. (Statens Landbruksforvaltning, 2012)
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4.6 Forhold til søsken
En stor del av eierskiftene i landbruket skjer mens den eldre generasjon er i live, så det er
ikke snakk om noe arveoppgjør. Men allikevel er det viktig å ha åpenhet i forhold til søsken.
Det kan være nyttig å skrive ned en avtale eller et dokument som beskriver om hvordan
eierskiftet er gjennomført og som har opplysninger om eventuell skjevdeling senere ved et
arveoppgjør. Opplysninger om bruksretter til eiendommer som hører innunder gården, for
eksempel hytter, fordeling av spesielle gjenstander som skal følge gården og opplysninger
om hvordan en eventuell gevinst ved salg av for eksempel hyttetomter i fremtiden skal deles
etter etteroppgjørsregelen i odelsloven. I enkelte tilfeller får søsken fradelt en boligtomt eller
hyttetomt, og dette bør også tas med i en avtale med informasjon om vederlaget, hvem som
skal betale kostnadene forbundet med fradelingen og lignende. Slike ting er viktig å ha på
plass for å unngå ubehagelige situasjoner i et senere arveoppgjør. Det finnes alt for mange
eksempler på situasjoner som har oppstått på grunn av at søsken kan føle seg
forskjellsbehandlet når bror eller søster fikk overta landbrukseiendommen til under
markedspris. (Rønningen, 2012)

4.7

Kårbestemmelser / kårytelser

I svært mange eiendomsoverdragelser innen familien opprettes det en kårkontrakt om
kårtakernes rettigheter og ytelser. Dette er altså rettigheter den eldre generasjon får
kontraktsfestet som den yngre generasjon skal yte. Et kår kan innholde mye forskjellig, men
det vanligste er rett til bolig, ved, snøbrøyting og andre vedlikeholdsoppgaver. (Søbstad &
Andersen, 2003)
I følge Rønningen (2012) finnes det to typer kårbestemmelser for selve kårets
boligrettigheter, det er bruttokår og nettokår. Et bruttokår innebærer at den yngre
generasjonen har alt ansvar for vedlikehold at bolig og eiendom, og at de kan føre alle sine
vedlikeholdskostnader til fradrag i regnskapet på lik linje med andre vedlikeholdskostnader i
gårdsdriften. Den eldre generasjon blir på sin side inntektslignet for leieverdien på den
bofordelen de oppnår i kåret og det innberettes til ligningsmyndighetene med lønnsoppgave.
Denne leieverdien blir beregnet etter en sjablon som skattetaten utarbeider og den er for
inntektsåret 2011 fordelt slik:
-

boliger under 60 m2 verdsettes til 12 600 kr pr år
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-

boliger mellom 60 m2 og 100 m2 verdsettes til 18 900 kr pr år

-

boliger over 100 m2 verdsettes til 25 200 kr pr år

Nettokår innebærer at den yngre generasjon ikke har ansvar for vedlikeholdet og har ingen
rettigheter til å fradragsføre eventuelle kostnader. Den eldre generasjon har selv ansvaret for
vedlikehold som kan sammenlignes med en vanlig boligeiendom og man har da ikke
fradragmuligheter for vedlikeholdskostnader. Men de blir heller ikke inntektslignet for
leieverdien på bofordelen. (Rønningen, 2012)
Hva som er den beste løsningen av bruttokår og nettokår er det ikke noe fasitsvar på. Men
generelt sett kan man si at om det er en kårbolig som er av eldre dato og kanskje har vært
ubebodd i lengre tid, har et stort vedlikeholdsbehov og kanskje trenger store oppgraderinger
så er bruttokår det mest gunstige for kostnadene til fradrag kan være ganske store.
Leieverdien som den eldre generasjon blir inntektslignet med er beskjedne i forhold. Er
derimot kårboligen av nyere dato og har en generelt god standard, funksjonalitet og et
mindre vedlikeholdsbehov og oppgraderingsbehov kan et nettokår være mer hensiktsmessig.
(Rønningen, 2012)
Andre vanlige kårytelser er tilgang på ved, snøbrøyting om vinteren og lignende. Dette er
kårytelser som regnes som inntektsytelser og det blir fastsatt en årlig verdi som blir
kapitalisert og redusert med 28 % for skatten. Denne årlige verdien innberettes til
ligningsmyndighetene med lønnsoppgave. Denne kapitaliseringsfaktoren er fastsatt av
skatteetaten. De utarbeider en tabell som viser forhold mellom eldre generasjons alder ved
overtagelsen og dermed forventet varighet for kårytelsene med en egen kapitaliseringsfaktor
for hvert årstrinn. (Rønningen, 2012)
Varigheten på kåret bør man også tenke igjennom. Kåret kan enten vare på livstid, så lenge
eldre generasjon ønsker det eller inntil flytting skjer fra eiendommen. De to siste vil være
mest hensiktsmessig. Den eldre generasjon kan ønske å flytte til en annen bolig og det vil da
være naturlig at den yngre generasjon som er eier av eiendommen overtar disposisjonen av
kårboligen. Men om kåret har en varighet på livstid så har de da ikke mulighet til å disponere
kårboligen selv. Det kan også skje at den eldre generasjon skulle få svekket helse og måtte
varig flytte til en institusjon. Da vil det være mest fornuftig at kårytelsene oppheves slik at
den yngre generasjon har disposisjon over kårboligen. Om ikke så kan boligen i verste fall
stå ubebodd og forfalle i mange år uten at eieren av gården har disposisjonsrett av boligen.
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Dette er forhold man kanskje ikke tenker så mye på i forkant av overdragelsen men som kan
få stor betydning på et senere tidspunkt. (Rønningen, 2012)
For å sikre begge parter bør det enten opprettes en egen kårkontrakt i forbindelse med
overtagelsen eller at kårytelsene blir tatt med i kjøpekontrakten på eiendommen. Om man
oppretter en egen kårkontrakt blir denne tinglyst som en heftelse på eiendommen og det blir i
noen tilfeller stilt pant i eiendommen som sikkerhet for at kåret blir oppfylt. Kontrakten
omfatter begge parters personalia, om det er brutto eller nettokår og det skal gå klart frem
om hva kåret omfatter, både når det gjelder kårbolig, gårds og bruksnummer for kårboligen
og andre kårytelser. Det bør også tas med om hva som skjer dersom ny generasjon skulle
selge eiendommen eller gjøre andre endringer i drift og produksjon som vil ha påvirkning på
den eldre generasjons kårrettigheter. I tillegg er det viktig å ta med varigheten på kåret. I
tilfeller der kårytelsene blir tatt med i kjøpekontrakten er det stort sett de samme punktene
som skal inn, men de ligger i et eget punkt i kjøpekontrakten og ikke som en egen separat
kontrakt. Kjøpekontrakten blir da normalt sett tinglyst dersom kårytelsene ikke er tatt med
som et eget punkt i skjøtet for eiendommen. (Søbstad & Andersen, 2003)

4.8 Vederlag for eiendommen
For en landbrukseiendom blir det stort sett brukt tre ulike verdibegreper. Dette er
markedsverdi, kostnadsverdi og avkastningsverdi / bruksverdi. Kort sagt kan det sies at
markedsverdien er verdien ved et salg på det åpne markedet. Avkastningsverdien er verdien
av produksjonen på eiendommen, altså hva man kan få ut av å utnytte gårdens ressurser og
produksjonsgrunnlag med å beregne kostnader og inntekter i produksjonen. Kostnadsverdien
er prisen som det vil koste å gjenoppbygge eller å kjøpe eiendommen og eiendelene i nåtid.
Verdiene må nedskrives for hva slags stand og forfatning det er på bygninger, maskiner og
annet utstyr så man får en justert verdi som kalles kostnadsverdien på eiendommen. Ofte blir
det beregnet en avkastningsverdi av eiendommens skog og jord arealer og en kostnadsverdi
på eiendommens bygninger, maskiner, utstyr og annet løsøre. Disse verdiene samlet gir en
pris som kan bli godkjent når man søker om konsesjon. For da er det landbruksmyndighetene
som avgjører om prisen er innenfor rimelighetens grenser etter konsesjonslovgivningen.
(Søbstad & Andersen, 2003)
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Ofte er det snakk om odelstakst når man snakker om landbrukseiendommer. Men en
odelstakst kommer faktisk bare til anvendelse når det er snakk om en løsningssak, så det er i
få tilfeller at en odelstakst blir benyttet.
Når det gjelder et eierskifte mellom den eldre og yngre generasjon som det er i de fleste
tilfeller er man ikke lovpålagt å taksere eiendommen. I prinsippet så kan de avtale en pris seg
imellom, men det anbefales i forelesning av Rønningen (2012) å foreta en taksering av
eiendommen av flere grunner. Det gir en objektiv verdifastsettelse som er viktig både for
selger og kjøper, men søsken og andre involverte setter ofte pris på dette. Dokumentavgiften
beregnes av salgsverdi / markedsverdi for eiendommen. De ulike skattemessige
beregningene som gevinst/tap, avskrivingsgrunnlag og lignende må beregnes ut fra et
grunnlag. Arveavgiften beregnes normalt sett ut fra en salgsverdi / markedsverdi og for den
yngre generasjon som i de fleste tilfeller må ta opp lån for å betale vederlaget for
eiendommen stilles det krav om sikkerhet for lånet og en verdivurdering. (Rønningen 2012)
I mange tilfeller ved et eierskifte innen familien blir det foretatt en taksering av gården, og
selv om det ikke er et skifte så blir det i mange situasjoner gitt et åsetesavslag som normalt
sett er på 25 % av markedsverdien. Det blir i mange tilfeller også gitt ytterligere avslag i
form av gave eller forskudd på arv slik at vederlaget for eiendommen i de fleste tilfeller er på
60 – 70 % av markedsverdien i følge Søbstad og Andersen (2003).
Noe man bør tenke nøye igjennom er hvem som skal gjennomføre takseringen, for det er
store variasjoner om hva de ulike takseringsmennene legger vekt på. Det er viktig å velge en
med lokal kunnskap og gjerne god kunnskap om landbrukstaksering. Utenom bolighus,
driftsbygninger, jord og skogareal så skal besetningen takseres. Det finnes husdyrkonsulenter
som kan gjøre dette arbeidet. Maskiner og annet lignende utstyr blir normalt beregnet til en
innbytteverdi hos forhandler. Eiendommens varelager blir stort sett fastsatt etter den
regnskapsmessige verdien. (Rønningen, 2012)

4.9 Nærmere om takstens innhold
En stor del av det økonomiske i eierskiftet har sitt utspring fra taksten av eiendommen. Selv
om mange eiendommer ikke selges til takst så blir prisen utarbeidet fra taksten så derfor
velger jeg å ta med en mer detaljert gjennomgang av de økonomiske forholdene og
utarbeidelse av takstrapporten. I eksemplene som er tatt med så er det tatt utgangspunkt i en
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eiendom med melkeproduksjon siden det er denne produksjonsformen som er brukt i
utgangspunkt ellers i oppgaven min. En takstrapport i landbruket blir normalt sett
gjennomført på denne måten:

4.9.1 Innledning
Det opplyses om hvem som rekvirerer teksten, hvem som har hjemmel til eiendommen,
hvilket formål det er med takseringen som i denne situasjon er et eierskifte, befaring av
eiendommen og dokumentasjon om eiendommen som er fremlagt. (Rønningen, 2012)

4.9.2 Beliggenhet og beskrivelse
Her fremkommer det ofte litt generelt om området rundt eiendommen med avstand til skole,
kommunesenter og lignende, hva slags adkomst det er til eiendommen og en kort generell
beskrivelse av eiendommen for øvrig. (Rønningen, 2012)

4.9.3 Areal
Arealet på en landbrukseiendom består ofte av to deler. Den første delen er fulldyrket mark,
overflatedyrket mark, innmarksbeiter og kornjord. Den andre delen er skogsarealene til
eiendommen, og dette er arealer som er ganske komplisert å verdifastsette. Skogarealer blir
ofte delt inn i ulike faktorer som produksjonsevnen på skogen, hvilke hogstklasser det er,
hvordan tilveksten er og lignende forhold. Som tidligere nevnt blir jord og skogarealer
normalt sett verdifastsatt ut fra avkastningsverdien. Beregninger av avkastningsverdier for
jord og skog inneholder blant annet variable priser på korn, tømmerpriser, ulike tilskudd,
maskinkostnader og en kapitaliseringsrentefot som kan variere. Derfor velger jeg å ikke ta
med noe eksempel på denne verdifastsettelsen med grunnlag i at dette er forhold som variere
mye lokalt og prismessig. (Søbstad & Andersen, 2003)

4.9.4 Annet
En landbrukseiendom har ofte rettigheter som hører til eiendommen. Dette kan være
grunneierrettigheter som jakt, fiske, almenningsrett, festeinntekter og andre lignende ting.
Disse blir stort sett verdsatt av et grunnlag på hvilken årlig forventet nettoinntekt de gir med
en kapitalisert rentefot, som blir avgjort skjønnsmessig etter sikkerheten på de ulike
inntektene. (Rønningen, 2012)
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4.9.5 Bygninger
Ofte har en landbrukseiendom flere bygninger. Det kan være flere bolighus, driftsbygning,
garasje, verksted, stabbur, løe, hytte og lignende. Når det gjelder bolighus så er det litt
varierende hvordan disse blir verdsatt. Noen verdsetter det til kostnadsverdien som de øvrige
bygningene på eiendommen, mens andre setter en boverdi i tilegg til kostnadsverdien på
bolighuset. Et eksempel på beregning av kostnadsverdi på en boligeiendom kan være en
gammel bygning over 1 ½ etasje, grunnflate på 100 m2, byggeåret er 1954, byggemåte er
støpt på mur, panelt utvendig og innvendig, boligen er godt vedlikeholdt, men ikke særlig
modernisert og det er behov for oppgradering av kjøkken og bad som er av eldre standard:
Nyverdi

Kr 1 500 000

- nedskrevet til ¼ av nyverdi

Kr 1 125 000

= Kostnadsverdi

Kr 375 000

(Oppsettet på eksemplet er hentet fra Søbstad & Andersen (2003), men opplysninger og tall er egenproduserte)
Vanligvis i en takstrapport blir det gjort en utførlig beskrivelse og undersøkelse av
eiendommens bygninger. Det settes opp opplysninger om byggeår, byggemåte, materialvalg,
restaureringer, størrelse, innhold, vann, avløp, oppvarming standard, vedlikehold og
lignende. Som tidligere nevnt blir bygninger stort sett verdsatt til kostnadsverdien.
(Rønningen, 2012)
Et eksempel kan være en driftsbygning for melkeproduksjon. Bygningen er 10 år gammel,
den har 20 båsplasser, godt vedlikeholdt, den er nedskrevet med 35 %. Nyanleggskostnaden
settes til 150 000 kr pr båsplass, det gis et investeringstilskudd på totalt 200 000 kr. For å
vurdere kostnadsverdien for denne bygningen blir regnestykket dette:
Nyanleggskostnad kr 150 000 x 20

Kr 3 000 000

- investeringstilskudd

Kr 200 000

= netto verdi

Kr 2 800 000

- nedskriving 35 %

Kr 980 000

= Kostnadsverdi

Kr 1 820 000
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(Oppsettet på eksempelet er hentet fra Søbstad & Andersen (2003), men opplysninger og tall er
egenproduserte)

Slike oppsett blir brukt på de fleste bygninger som er på en landbrukseiendom. Men i en del
tilfeller finnes det også enkelte ”småhus”, som gamle løer, smier eller lignende som ikke har
noe verdi eller formål, så de blir tatt med i takstrapporten men ikke tillagt noe verdi. Finnes
det bolighus på gården som skal benyttes som kårbolig så beregnes det en kostnadsverdi av
disse som går ut fra husets kostnadsverdi korrigert for kapitaliseringsrentefoten for kårytelser
i tabellen fra skattetaten. (Søbstad & Andersen, 2003)

4.9.6 Samlet vurdering og konklusjon av verdsettingen
Her kommer en oppsummering av rapporten med beskrivelse av eiendommens beliggenhet,
adkomst, driftsretning og andre forhold. En kort samlet vurdering av arealer og bygninger,
eventuelt opplysninger om melkekvote kan fremkomme her, samt opplysninger om
kårytelser. Så settes det opp en verdsetting av eiendommen fordelt på arealer og bygninger
og en samlet sum. (Rønningen, 2012)
Maskiner, besetning, varelager og annen løsøre blir taksert for seg, og er ikke med i
takstrapporten normalt sett. (Rønningen, 2012)
Hva man faktisk betaler for eiendommen er meget individuelt. Som tidligere nevnt så er
overdragelser innen familien stort sett på et nivå som er 60 – 70 % av markedsverdien som
kan sammenlignes med takstverdien i følge Søbstad og Andersen (2003). Åsetesavslaget er
lovfestet i odelsloven som et avslag ved skifte, men blir i praksis brukt i de aller fleste
overdragelser innen familien selv om det ikke er et skifte. Dette blir også normalt akseptert
av skattemyndighetene. I mange tilfeller der den eldre generasjon har kårrettigeter på
eiendommen i forbindelse med kårbolig så blir den kapitaliserte verdien av kårrettighetene
fratrukket takstverdien. Ofte blir det også gitt et fradrag i kjøpesummen som er en gave eller
forskudd på arv, slik at det blir en rimelig kjøpesum som er overkommelig for begge parter
og gir levelige vilkår og muligheter for videre drift. (Rønningen, 2012)

4.10 Planlegging av skattemessige forhold
En av de viktige grunnene til å planlegge eierskiftet er de skattemessige forholdene for her er
det mange feller å gå i, og det er et relativt komplisert regelverk. Etter skatteloven så er
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gevinster ved realisasjon av formuesobjekter mot vederlag en skattepliktig inntekt, men det
finnes en del unntak fra denne regelen som gjør seg gjeldende i forbindelse med eierskifter
innen landbruket. Inntekt på salg av et alminnelig gårdsbruk eller skogbruk er skattefritt
dersom realisasjonen finner sted mer enn 10 år etter at eiendommen er ervervet. Det betyr
altså om den eldre generasjon har eid eiendommen i mer enn 10 år før overdragelsen er
inntekten av salget skattefri om eiendommen selges til en som er arveberettiget, noe som er
tilfellet i de fleste eierskifter innen familien. Men vederlaget av eiendommen pluss den
kapitaliserte verdien av kårrettighetene utenom boretten må ikke overstige 75 % av taksten /
markedsverdien etter at det er gjort fradrag av den kapitaliserte verdien av boretten. Så dette
oppfordrer jo på sett og vis en lavere overtagelsessum enn taksten, og benyttelse av et
fradrag som er tilsvarende åsetesfradraget. Men det er mer komplisert enn som så, i de fleste
tilfeller med overdragelse så overdrar man løsøre også. Da må man fordele vederlaget på de
ulike delene, for å oppfylle denne 75 % regelen for skattefritak av salget for eiendommen så
må vederlaget oppfylle maksimalt 75 % av markedsverdien / taksten for den faste delen av
eiendommen, og maksimalt 100 % av markedsverdien for løsøre delen av eiendommen.
(Rønningen 2012)
Selv om denne 75 % regelen er oppfylt så er allikevel gevinst på salg av løsøre skattepliktig
med en gevinstbeskatning som blir beskattet som alminnelig inntekt. Gevinsten ved salget er
den differansen som er mellom vederlaget fordelt på de ulike løsøre og statusverdien / den
bokførte verdien i regnskapet for de ulike løsøre. Ofte så blir de ulike løsøre delt opp i tre
grupper; maskiner, besetning og varelager. Man setter opp en prosentvis fordeling av
gruppene i forhold til hvor stor del av vederlaget som dekker gruppen, deretter trekker man
fra statusverdien eller den bokførte verdien i regnskapet for den enkelte gruppe, da sitter man
igjen med gevinst eller et tap for hver gruppe. Så summerer man disse gevinst / tap
summene, og den totale summen er gevinsten av salget. (Rønningen, 2012)
Har eiendommen skog, så gjelder det noen helt spesielle regler her. Hovedregelen for
skogbruk er fem års gjennomsnittsligning, som beregnes av et løpende gjennomsnitt i hele
perioden man eier skogen som gir spesielle bestemmelser for både eldre og yngre generasjon
i et eierskifte. For den eldre generasjon så blir gjennomsnittsligningen opphørt når skogen
blir overdratt og det siste hele året blir tatt med i beregningen av gjennomsnitt. Overdras
skogen på en annen dato en ved årsskiftet så blir det året lignet direkte, ikke via
gjennomsnitt. Men om inntekten dette direkte lignede året overstiger 15 000 kr mer enn
årsutbyttet for de siste fire år samlet sett blir det foretatt en etterberegning for å hindre at det
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skal være store uttak dette siste direkte lignede året. Så overdragelsen av skog bør planlegges
flere år i forkant for å legge opp en god avvirkningsplan av skogen. Siden denne oppgaven i
hovedsak dreier seg om melkeproduksjon som næring velger jeg å ikke gå nærmere inn på
skogbruksdelen selv om en stor del av alle landbrukseiendommer har noe skog i sitt eie.
(Søbstad & Andersen, 2003)

4.11 Planlegging i forhold til arveavgift, tinglysning og
dokumentavgift
Arveloven sier at man kan i utgangspunktet fritt gi bort sine eiendeler mens man lever. Jeg
tar i denne oppgaven utgangspunkt i et eierskifte der den eldre generasjon er i live så det
ikke er et skifte, derfor kommer jeg ikke nærmere inn på de reglene i arveloven som omfatter
arv ved skifte. I forbindelse med de fleste eierskifter innen familien blir det et fradrag i
kjøpesummen som kalles forskudd på arv eller gave. Dette kan gi avkorting i arv i et senere
arveoppgjør. For arveloven sier at om en livsarving har fått ei ”monaleg gåve” uten at andre
livsarvinger har fått tilsvarende skal gaven avkortes i arven til mottaker som forskudd
dersom andre arvinger godtgjør at det er fastsatt av arvelater eller at avkorting er i samsvar
med arvelaters forutsetning. (Søbstad & Andersen, 2003)
Når det gjelder arveavgift er det et fribeløp som det ikke beregnes arveavgift fra. I følge
Stortingsvedtaket for 2012 så er dette fribeløpet 470 000 kr fra hver giver. Så om den yngre
generasjon overtar gården fra begge sine foreldre kan han få 940 000 som gave uten å måtte
betale arveavgift av beløpet. Det er i tillegg adgang til å trekke fra betalt dokumentavgift i
forbindelse med kjøpet av eiendommen fra arveavgiften. Av beløp over 940 000 kroner så
beregnes det 6 eller 10 % arveavgift, som avhenger av størrelsen på beløpet. (Rønningen,
2012)
Når man får en reduksjon i prisen på eiendommen som er forskudd på arv eller gave så må
det sendes en gavemelding til skattefogden i fylket, dette har også betydning av oppsettet av
kostprisoppgaven. (Søbstad & Andersen, 2003)
Den formelle overføringen av retten til eiendommen skjer ved å utarbeide et skjøte som er et
dokument som blir tinglyst og ført inn i Grunnboka. Overføring av løsøre og annet skjer
formelt via kjøpekontrakten, som også omfatter eiendommen. Men kun kjøpekontrakten
alene gir ikke lovhjemmel til eiendommen slik som et skjøte gjør. Kjøpekontrakten kan også
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tinglyses på lik linje med skjøtet, men det er ikke noe krav om at det må gjøres.
Kårrettigheter kan som tidligere nevnt enten fastsettes i en egen kårkontrakt, eller tas med i
kjøpekontrakten. (Søbstad & Andersen, 2003)
Det er vanlig først å lage en kjøpekontrakt før man foretar overføringen av eiendomsretten /
hjemmelen med skjøtet. Kjøpekontrakten kan man egentlig lage ganske enkel om man vil,
men det er en fordel å lage den detaljert for å sikre at alt er dokumentert for eventuelle
konflikter som kan oppstå på et senere tidspunkt. Først og fremst må kjøpekontrakten
inneholde personalia på begge parter, så skal det fremgå hva som faktisk blir solgt og kjøpt.
For eiendomsdelen er det svært viktig å passe på at alle gårds og bruksnummer blir tatt med,
landbrukseiendommer har ofte flere gårds og bruksnummer, kanskje også i flere kommuner,
så det er viktig å få med alle disse både i kjøpekontrakten og på skjøtet. Kjøpesummen skal
også fremgå i kjøpekontrakten, ofte blir det også satt opp i hvilken form vederlaget blir betalt
og eventuelle panteobligasjoner, samt tidspunktet for overdragelsen. Det bør også settes opp
en forholdsvis detaljert oversikt over besetning, maskiner, varelager, melkekvote og ulike
andeler i for eksempel meieri, slakteri og andre samvirkeforetak eller andelslag som ofte er
tilfelle ved en landbrukseiendom. Hvem som skal betale omkostningene for overdragelsen
bør også inn i kjøpekontrakten. Om man ønsker å ta med opplysninger om eventuelle
kårrettigheter i kjøpekontrakten bør denne delen omfatte varigheten på kåret, hva kåret
omfatter, eventuell årlig verdi av kårytelser og eventuell sikkerhet for oppfyllelse av
kårrettighetene. Vis det finnes andre personer med bedre odelsrett til eiendommen enn
kjøper som har skrevet fra seg løsningsretten bør dette også bli tatt med som en kommentar i
kjøpekontrakten. Det kan også være fornuftig å ta med opplysninger om eventuell
forkjøpsrett, opplysninger om særeie, og en opplysning om kjøpekontrakten skal tinglyses
eller ikke. (Søbstad & Andersen, 2003)
Selve skjøtet er et skjema som skal fylles ut, her er det også viktig å få med alle gårds og
bruksnummer som overdragelsen skal omfatte. For at et skjøte skal kunne bli tinglyst må det
underskrives av vitner eller bekreftes av en advokat eller lignende. Gebyret for tinglysning
av skjøte er pr. 2012 på 1 548 kr i følge Statens Kartverk og dokumentavgiften er på 2,5 %
av avgiftsgrunnlaget, dette er viktig å merke seg spesielt for landbrukseiendommer som blir
overdratt i familiesammenheng. Avgiftsgrunnlaget for dokumentavgiften er markedsverdien
på eiendommen eller eventuelt kjøpesummen dersom denne er høyere enn markedsverdien
men det skjer sjelden i disse tilfeller. Men man har anledning til å trekke fra disse
kostnadene fra arveavgiften. (Søbstad & Andersen, 2003)
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Selv om det ikke er noe krav, så er det i følge Rønningens forelesning (2012) anbefalt å
opprette en egen familieavtale i forbindelse med eierskiftet som nevnt i 4.6. Formålet med å
lage en slik avtale er å beskrive hvordan eierskiftet er gjennomført og ha det nedskrevet
hvordan en eventuell skjevdeling ved skifte skal skje. Avtalen kan omfatte kort om hva som
fulgte med i overdragelsen, en beskrivelse av kårrettigheter og varighet, økonomiske forhold
som

taksering,

kjøpesum

og

kapitaliserte

verdier

av

kårrettigheter.

Mange

landbrukseiendommer har ofte en hytte, sæter, støl eller lignende som hører til eiendommen,
ofte er dette ansett som et familiested, men det bør tas med i en slik avtale om
bruksrettigheter til en slik eiendom, og hvor lenge denne bruksretten vil vare. Om det er en
landbrukseiendom som har vært i familien lenge er det ikke uvanlig at det følger noen
familieklenodier med gården, dette kan være klokker, møbler og lignende, ofte er også disse
gjenstandene verdifulle, om et slikt innbo skal følge gården bør det tas med i en avtale og
opplyses om families eventuelle forkjøpsrett på disse gjenstandene. I enkelte tilfeller hender
det at søsken til den som overtar gården får en tomt, et pengebeløp eller lignende som
forskudd på arv eller gave på samme tid som overdragelsen skjer, om dette er tilfelle bør
også dette tas med i en avtale og hvordan dette slår ut ved et senere skifte. Noen
landbrukseiendommer har også arealer som er egnet til utbygging av hyttefelt eller fradeling
av tomter. I en familieavtale er det ryddig å ha med noe om en eventuell fordeling av
inntekter ved en slik situasjon med fradeling og salg. Det ligger en etteroppgjørsregel i
odelsloven med en tidsbegrensing på 10 år etter overdragelsen. Så det kan være greit å ha
med en tidsbegrensning på hvor lenge etter overdragelsen et etteroppgjør kan kreves.
(Rønningen, 2012)

4.12 Finansiering av eierskiftet
Svært sjelden har ny generasjon egne midler til å dekke vederlaget for eiendommen, så i de
aller fleste tilfeller må det en finansieringsplan til. Det vanligste er å låne penger av en bank
eller en annen kredittinstitusjon. Det finnes muligheter for å overta gamle lån som er på
eiendommen, men i svært mange tilfeller så kan det være den beste løsningen å ta opp nye
lån, fordi som ung og nyetablert får man ofte gunstige rentebetingelser og kundeløsninger
hos bankene. Ofte blir det en samling av ulike finansieringsmetoder som utgjør vederlaget
for eiendommen. I mange tilfeller blir det gjort en takst på den faste delen av eiendommen,
og det blir gitt et fradrag tilsvarende et åsetsesfradrag av denne summen. Finansieringen er
en blanding av kontanter som kjøper har av egne midler, kontanter som er fremskaffet ved
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låneopptak, et arveforskudd, pantedokument og fradrag for de kapitaliserte kårytelsene.
(Søbstad & Andersen, 2003)
Finansieringen av kjøpet av driftsløsøre som følger med gården blir ofte ordnet på en egen
måte, slik at man skiller finansiering av fast eiendom og finansiering av løsøre. Grunnene til
dette er at da ser man klart hva de ulike delene er verdt og hva som betales for de i
forbindelse med 75 % regelen for gevinstbeskatning, men også for at det ikke kan gis
åsetesavslag for løsøre, kun for fast eiendom. Men ofte blir løsøre overdratt til en mindre
sum enn markedsverdien. I mange tilfeller settes summen til den regnskapsmessige verdien.
(Søbstad & Andersen, 2003)
Vanligvis er den største delen av finansieringen av eiendommen lån, derfor velger jeg å
fokusere mest på denne finansieringsmetoden. Når det gjelder landbrukseiendommer så er
det ofte litt andre muligheter og vilkår enn om det er en ren boligeiendom. Mange tar opp lån
i vanlige banker. Men det finnes også en finansieringsinstitusjon som heter Landkreditt som
har som formål å skaffe lån til landbruket, Innovasjon Norge har også en mulighet for å ta
opp skaffe midler gjennom lån eller ulike tilskuddsordninger til landbruksformål. (Søbstad &
Andersen, 2003)
Det finnes to hovedtyper lån, det er serielån og annuitetslån. Serielån går ut på det at man
betaler like mye i avdrag hvert år, men det man betaler i renter minker etter hvert som lånet
nedbetales. Så samlet sett betaler man en relativt høy årlig sum av renter og avdrag de første
årene, men summen minker etter hvert som man betaler ned lånet. Annuitetslån går ut på at
man betaler et like stort samlet beløp hvert år, men i begynnelsen av låneperioden inneholder
summen en stor del renter, og en liten del avdrag. Etter hvert som man betaler ned lånet
endrer dette forholdet seg og man betaler en større del avdrag og en mindre del renter.
Hvilken type lån man velger er det ikke noe fasitsvar på, men generelt sett kan man si at man
har større forutsigbarhet med et annuitetslån fordi man betaler den samme summen hele
tiden, men totalt sett så betaler man stort sett mer i renteutgifter på et annuitetslån enn et
serielån. For på et serielån så betaler man en høy samlet sum i begynnelsen på låneperioden,
dette kan ofte være ugunstig for en generasjon i etableringsfasen som i mange tilfeller ikke
har så stor inntekt, og som kanskje er nødt til å foreta investeringer og oppgraderinger av
eiendommen og driften. Driftskreditt er også noe man har muligheter for å skaffe seg når
man driver produksjon på en landbrukseiendom. Ofte så stilles det sikkerhet i fast eiendom,
og man får innvilget en kredittgrense så man kan styre det selv hvor mye man vil belaste
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kreditten. I mange tilfeller er denne kreditten gratis å ha, man betaler kun renter fra det
beløpet man har utestående til en hver tid. Siden rentenivå, lånebetingelser og andre vilkår er
stadig i endring så velger jeg å ikke ta med noe konkrete tall på lån og kreditt men kun
beskrive det generelt. (Søbstad & Andersen, 2003)

4.13 Planlegging av etterarbeid av overtagelsen
I etterarbeidet av overdragelsen er det viktig å huske på å få endret alle medlemskap og
lignende over på ny eiers personalia. Dette kan være alt fra melkeleveranse, slakteri,
leverandører og ulike samvirke og lignende. Det er også viktig å få på plass en riktig
registrering i Brønnøysundregistrene. Finnes det eldre heftelser på eiendommen som gamle
kårkontrakter og pantedokumenter bør disse slettes. Som nevnt i kapitlet om odelsloven så er
det viktig at bo og driveplikt oppfylles og eventuelt å søke om fritak dersom det er
situasjonen. Det kan også være et tema å ta opp ektepakt, samboeravtale og den type
juridiske forhold dersom det er relevant, men det går jeg ikke nærmere inn på i denne
oppgaven. (Rønningen, 2012)
I forbindelse med eierskiftet er det mange dokumenter som skal fylles ut og sendes til riktige
instanser og registreres. Det kan være lurt å få hjelp av regnskapsfører eller lignende for å få
på plass alle disse formelle dokumentene da dette gjerne er personer som har bistått et
eierskifte tidligere har oversikt over hvilke dokumenter som er nødvendige. Det finnes ikke
noe fasitsvar på hvilke dokumenter man må bruke, siden hvert eierskifte er individuelt, men
videre følger en generell oversikt over hvilke dokumenter som er vanlig ved et eierskifte
mellom yngre og eldre generasjon på en landbrukseiendom. (Søbstad & Andersen, 2003)
1. Kjøpekontrakt, eventuelt for eiendommen i sin helhet, eller eventuelt en for eiendom
og en for driftsløsøre. Kjøper og selger skal ha hver sitt eksemplar, ligningskontoret
og skattedirektoratet skal også ha kopi av dette. Kjøpekontrakten kan også eventuelt
tinglyses hos Statens kartverk om det er ønskelig.
2. Skjøte, dette er en blankett som utfylles, kjøper og selger skal ha hvert sitt eksemplar,
i tilegg skal det sendes til tinglysning hos Statens kartverk og til skattedirektoratet.
3. Gavemelding, dersom det blir gitt reduksjon i vedelaget på eiendommen må det
sendes inn en gavemelding, dette er et skjema som utfylles, kjøper og selger skal ha
hvert sitt eksemplar og det skal sendes inn til skattedirektoratet og til
ligningskontoret.
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4. Kostprisoppgave, denne fylles ut først etter man har mottatt den behandlede
gavemeldingen, kostprisoppgaven er det ny eier av eiendommen som skal ha, og den
skal sendes inn til ligningskontoret senest sammen med selvangivelsen for det
ligningsåret som eiendomsoverdragelsen skjer.
5. Egenerklæring om konsesjonsfrihet / søknad om konsesjon, om man skal overta en
eiendom som man ikke trenger konsesjon til så må det allikevel fylles ut et skjerma
om egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom. Om det gjelder
en eiendom man må søke konsesjon på så er det et søknadsskjema om konsesjon som
må fylles ut. I begge tilfeller skal søknad/egenerklæring sendes til Statens kartverk og
landbrukskontoret i den kommunen der eiendommen ligger.
6. Forenklet registreringsmelding, når man registrerer seg som nytt foretak må dette
meldes til Brønnysundregistrene. Det er litt ulike prosedyrer etter hva slags
selskapsform man oppretter, men når det gjelder enkelpersonsforetak som er det
vanligste innen landbruket må man sende en forenklet registreringsmelding til
Brønnøysundregisterene.
7. Samordnet registreringsmelding, i de fleste tilfeller skal det nye foretaket også inn i
merverdiavgiftsmantallet, derfor må det også sendes inn en samordnet
registreringsmelding til Brønnøysundregistrene.

4.14 Oppsett av kostprisoppgave
Vederlaget som er betalt for eiendommen skal fordeles på de ulike eiendelene, denne
fordelingen har betydning for avskrivningsgrunnlaget til den nye eieren. Det skal fylles ut et
skjema som heter ”Kostprisoppgave til bruk av overtakelse av landbrukseiendom” som skal
sendes inn til skattedirektoratet og godkjennes av dem. Når man overtar en eiendom i
forbindelse med et generasjonsskifte eller andre overtagelser innen familien så betaler man
ofte en underpris, altså man betaler mindre enn taksten på eiendommen. Så når man skal
sette opp kostprisoppgaven så må denne differansen legges til. Det kan da enten være et rent
fradrag av den takserte verdien, åsetesavslag, kårytelser, forskudd på arv eller gave. I
forbindelse med gavemeldingen som må sendes inn til skattedirektoratet, så vurderer de
størrelsen på denne underprisen på grunnlag av gavemeldingen. (Søbstad & Andersen, 2003)
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Når man har kommet frem til en kostpris for eiendommen må denne fordeles på eiendelene.
Om man har hatt en taksering på eiendommen i forkant av overdragelsen er dette et godt
hjelpemiddel å bruke i fordelingen av kostprisen. Kostprisen deles først inn i to undergrupper
som er fast eiendom og driftsløsøre. Deretter fordeles dette på jordbruk, skogbruk, maskiner,
buskap og varelager. Deretter fordeles det igjen ned på detaljnivå som for eksempel
driftsbygning, våningshus, traktor, melkekyr, kalver osv. (Søbstad & Andersen, 2003)
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5. Metode og oppgavedesign
5.1 Metodeteori
Det finnes to hovedtyper av metode, kvalitativ og kvantitativ. Kvalitativ metode kan kalles
tekstens tale, mens kvantitativ metode kan kalles tallenes tale. Siden denne oppgaven er
basert på en kvalitativ metode er det naturlig at den største delen av metodekapitlet er viet til
kvalitativ metode med kun en kort generell forklaring av kvantitativ metode.

5.1.1 Kvantativ metode
Kvantitativ metode er ofte utbredt som spørreundersøkelser eller meningsmålinger.
Hovedformålet her er å telle opp ulike fenomener og dermed kartlegge utbredelsen og
omfanget. Grunnlaget i metoden er at enhetene er de som deltar i undersøkelsen kalt enheter,
mens variabler og verdier er det som blir undersøkt. Når man benytter spørreskjema er det
svært viktig å planlegge utformingen av spørreskjemaet grundig i forkant, fordi man har
sjelden personlig kontakt med de som besvarer spørreundersøkelsen så det er begrensede
muligheter for forklaringer og tilpasning. Kvantitativ metode har et omfattende etterarbeid
av datamaterialet, ofte blir dette gjort i statistikkprogrammer på data. Hvordan analysen er,
varierer veldig etter hva formålet med undersøkelsen er, og ofte blir det gjort analyser av
sammenhengen mellom to eller tre variabler, såkalt bivariat analyse og trivariat analyse.
Fremstillingen av resultatet blir ofte gjort i form av grafiske modeller med ulike diagrammer,
tabeller og figurer, altså typisk ofte en visuell fremstilling som er lett forståelig for de som
resultatet blir fremlagt for. (Johannessen, Tufte, & Kristoffersen, 2009)

5.1.2 Kvalitativ metode
Kvalitativ metode vektlegger fortolkning av data i form av tekst og er ofte mer inngående
studier av ulike fenomener. Dataene kan stort sett bli samlet inn på to ulike måter, ved
intervju eller ved observasjoner.
Som nevnt i innledningen bestemte jeg meg tidlig for å ha en kvalitativ undersøkelse. Det å
bruke spørreskjemaer syns jeg ikke ville vise dybden i det jeg lette etter. Jeg brukte lang tid
på å utarbeide intervjuguiden. Det var vanskelig fordi jeg ikke viste helt hva slags spørsmål
jeg måtte stille for å greie å komme frem til det jeg ville finne, og jeg kunne ikke ha for

42
personlige spørsmål fordi da ville intervjudeltagerne oppfatte det for personlig og ikke gi
meg ekte svar.
Kvalitative intervjuer er en samtale hvor det blir samlet inn data via en struktur for samtalen
som følger formålet med samtalen. Spørsmålene i intervjuet kan være ganske ulike. Noen
benytter beskrivende spørsmål, som blir knyttet til konkrete ting eller hendelser. Fortolkende
spørsmål oppfordrer informantene til å gi et svar som forklarer hvordan de opplever en
hendelse eller handling. Mens teoretiske spørsmål går ett steg videre med å finne ut hva som
er årsakene til en handling eller hendelse. (Johannessen, Tufte, & Kristoffersen, 2009)
Intervjuet kan være strukturert i varierende grad. Et ustrukturert intervju er ofte veldig
uformelt, og har få åpne spørsmål rundt et tema, men med stort rom for individuell
tilpassning i de forskjellige intervjuene og en veldig fleksibel intervjuform. Men intervjuene
kan være vanskelige å sammenligne i etterkant fordi de ofte kan være svært forskjellige selv
om de dreier seg om det samme tema. Semistrukturert intervju eller delvis strukturert
intervju har en mer klarere ramme, med en intervjuguide som er skrevet på forhånd etter et
gitt tema, men det finnes også rom for noe individuell tilpassning til intervjusituasjonen.
Denne typen intervju gir god mulighet for å få utdypede svar ved å stille
oppfølgingsspørsmål som ikke er med i intervjuguiden. Et strukturert intervju har en helt fast
intervjuguide som er felles for alle intervjuer uten noen endring eller tilpassning til
forskjellige situasjoner. Her blir sammenligningsgrunnlaget godt fordi alle er stilt de
nøyaktig samme spørsmålene i samme rekkefølge, men ting kan ha blitt utelatt fordi det ikke
har vært benyttet oppfølgingsspørsmål for å få en videre utdyping. (Johannessen, Tufte, &
Kristoffersen, 2009)
Mine intervjuer var semistrukturert. Jeg hadde en intervjuguide, med temaer og en del
hovedspørsmål og oppfølgingsspørsmål. Det ble gjort noen tilpassninger i de ulike
intervjusituasjonene fordi informantenes utgangspunkt var noe ulikt. Disse tilpassningene
var at spørsmål ble stilt i preteritum og presens form, tilpasset etter om informantene hadde
overtatt gård eller skulle gjøre det. Intervjuet med informant 6 ble litt annerledes lagt opp
enn de andre. Dette var fordi at han var den eneste av informantene som hadde kjøpt en
landbrukseiendom og ikke overtatt etter foreldrene. Derfor ble det lagt mindre vekt på
spørsmål om odel og lignende. Intervju 4 og 5 ble også tilpasset til situasjonen med at disse
informantene ikke er involvert i daglig melkeproduksjon personlig når intervjuene ble
foretatt. Jeg syns det var mest hensiktsmessig å velge en semistrukturert intervjuform. Dette
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begrunner jeg med at det er en god intervjuform når man intervjuer personer i hjemmet
deres. Om jeg skulle hatt et strukturert intervju hadde det blitt en veldig formell situasjon.
Jeg tror at det hadde blitt vanskeligere å svare ærlig og personlig for informantene om jeg
hadde hatt et strukturert intervju. Hadde jeg hatt et ustrukturert intervju tror jeg at intervjuet
fort kunne avsporet til andre tema. Det hadde også blitt vanskeligere å sammenligne og
analysere resultatene fra de ulike intervjuene fordi det hadde vært vanskelig å få med de
samme spørsmålene i et ustrukturert intervju. Jeg er fornøyd med den semistrukturerte
intervjuformen. Jeg har inntrykk av at det var en komfortabel situasjon for informantene
også. På forhånd var jeg ustikker på om spørsmålene kunne være for personlige slik at
informantene kunne svare unnvikende og ikke svare ærlig. Men jeg har inntrykk av at
informantene ga meg ærlige svar og fortalte det de var personlig komfortable med å dele.
I følge Johannessen, Tufte og Kristoffersen (2009) er en forskningsprosess er vanligvis
oppdelt i fire ulike faser:
1. Forberedelse
2. Datainnsamling
3. Dataanalyse
4. Rapportering
Forberedelsen går på å kartlegge hva man faktisk skal forske på, hvilke spørsmål man ønsker
svar på og hva som er formålet med prosessen. Ofte er det vanlig å starte med at man har et
tema for forskningsarbeidet og må da formulere dette om til et forskningsspørsmål.
Problemstilling og forskningsspørsmål er det samme, men Johannessen, Tufte og
Kristoffersen (2009) mener at forskningsspørsmål er en bedre betegnelse fordi det har en
mindre assosiasjon til ordet problem, og har en mer positiv og nysgjerrig vinkling. Derfor
velger jeg å bruke den betegnelsen i metodekapitlet når jeg refererer til de overnevntes
forfatteres arbeid. Men i resten av oppgaven har jeg brukt begrepet problemstilling fordi det
er dette begrepet som blir benyttet i retningslinjene som ligger til grunn for oppgaven.
En viktig konsekvens av et godt forskningsspørsmål er at det hjelper med å avgrense og
spissformulere temaet og legge retningen videre. Det finnes forskningsspørsmål som er
generelle omfattende og vide, men vanligvis er forskningsspørsmålet konkretisert og
avgrenset. Selve forskningsspørsmålet skal også gi svar på hvem og hva som blir undersøkt
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noe som er med på å gi videre avgrensing av temaet. (Johannessen, Tufte, & Kristoffersen,
2009)
Datainnsamlingen går ut på å fremskaffe dokumentasjon. Datainnsamlingen er varierende på
grunnlag av hvilken metode som benyttes. Men felles for metodene er at det i forkant må
bestemmes hvem det er som skal delta i undersøkelsen og hvor mange som skal være med,
og hvilken strategi som undersøkelsen skal følge, samt hvordan man skal rekruttere deltagere
til undersøkelsen. Valgene hva, hvem og hvordan kalles ofte for forskningsdesignet av
undersøkelsen. Det finnes mange forskjellige former for undersøkelser, og mange forskere
og forfattere har laget ulike beskrivelser og navn på de ulike formene. Jeg presenterer kun
noen utvalgte former i denne oppgaven. (Johannessen, Tufte, & Kristoffersen, 2009)
Tverrsnittundersøkelser er mange undersøkelser som blir gjennomført på ett og samme
tidspunkt. Dette gir ikke noe svar på en utvikling over tid, men gir kun et øyeblikksbilde.
Longitudinelle undersøkelser er en type undersøkelse som blir gjort på flere tidspunkt, ofte
med ulike personer på de ulike tidspunktene. Dette er en undersøkelsestype som er veldig
vanlig for politiske meningsmålinger. Et panelstudie derimot benytter de samme deltagerne,
og gjennomfører en undersøkelse på flere tidspunkt med deltagerne i panelet.
Kohortundersøkelse er en form for en langsiktig undersøkelse der deltagerne i undersøkelsen
har en livsbegivenhet til felles. Ofte er dette personer som er født i det samme året, som blir
fulgt opp med undersøkelser på forskjellige tidspunkt gjennom utviklingen. Fenomenologi er
en undersøkelsestype som utforsker og beskriver deltagerne og hva slags erfaringer og
forståelser de har med ett bestemt fenomen. Dette er altså en undersøkelsestype som går på
personlige meninger og oppfattelser. Her er det spesielt viktig å være nøye med utformingen
av forskningsspørsmålet, fordi det må være formulert på en måte som får frem hva man
ønsker å forstå meningen med. Datainnsamlingen her er svært ofte i form av kvalitative
intervjuer, fordi personlige meninger kommer godt frem i denne typen form. Etnografisk
studie er en undersøkelsestype som beskriver og tolker en kultur, en gruppe eller et system.
Her er det ofte observasjoner som er vesentlig, som ofte kalles feltobservasjoner og de blir
gjennomført over et lengre tidsrom, og dette er ofte forskning på et høyt nivå. (Johannessen,
Tufte, & Kristoffersen, 2009)
Jeg ønsket ikke å vise en utvikling over tid siden jeg kun skulle gjennomføre et intervju med
hver informant. Jeg hadde også begrenset tid til rådighet. Derfor ble metodene
longitudinellundersøkelse, kohortundersøkelse og panelstudie raskt utelukket. Jeg hadde
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også et begrenset utvalg informanter, så det ble heller ingen tverrsnittundersøkelse. Denne
oppgaven vil jeg beskrive som både et fenomenologisk studie og et etnografisk studie. Dette
begrunner jeg med at det er både en beskrivelse av hva som er motivasjonen ved valget om å
ta over en gård. Det er også informantene sine erfaringer og opplevelser rundt dette. Men det
er også en gruppe mennesker jeg studerer. De er gårdbrukere eller skal bli gårdbrukere alle
sammen. Så den inndelingen gjør at man kan kalle det for en gruppe eller kultur, men jeg har
ikke gjort observasjoner som er den vanligste formen for et etnografisk studie. Jeg har gjort
intervjuer som er mer vanlig i den fenomenologiske undersøkelsestypen, derfor er det ikke et
rent etnografisk studie heller.
Når det gjelder dataanalysen så omfatter den tolkning og analyse av de dataene som er blitt
samlet inn i forrige nivå. For å kunne begynne analyseringen av dataene så må de først
bearbeides. Her er det også stor variasjon mellom kvantitativ og kvalitativ metode.
Kvantitative data blir ofte analysert i ulike statistikkprogrammer på datamaskin, det finnes
mange ulike programvare man kan benytte til dette formålet. Kvalitativ dataanalyse har som
utgangspunkt å redusere en stor mengde tekstbaserte data til konstruktiv informasjon. Ved å
analysere data i tekstform vil man få frem et meningsinnhold i teksten, så man må arbeide
systematisk med tekstmaterialet. Det finnes ulike metoder å analysere data kvalitativt på,
som jeg kommer nærmere inn på senere i kapitlet. (Johannessen, Tufte, & Kristoffersen,
2009)
Rapporteringen er hvordan forskningsprossessens resultat skal presenteres. Ofte er det i et
skriftlig format på en eller annen måte i utgangspunktet, som også kan bearbeides til et
muntlig foredrag for å presentere resultatet. På grunn av at rapporteringen vil være meget
varierende på grunnlag av formålet med undersøkelsen og i hvilken sammenheng det er så
går jeg ikke nærmere inn på dette her.

5.2 Forarbeid
Jeg sendte søknad til NSD – personvernombudet for forskning. De avgjorde at prosjektet
mitt var meldepliktig, og jeg fikk lov til å gjennomføre prosjektet. Tanken var at jeg måtte ha
spørsmål i intervjuguiden som gikk over et bredt spekter. Jeg begynte med grunnleggende
spørsmål om gården og driften for å komme litt i gang og bli kjent. Jeg hadde også noen
spørsmål om fremtiden, med planer og investeringer både generelt og for den enkelte
gårdbruker. Jeg ventet med hovedspørsmålet til slutt med vilje, fordi da hadde jeg
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forhåpentligvis fått informanten til å være komfortabel med situasjonen og lettere fortelle om
ting. Hovedspørsmålet som informantene ble stilt var med utgangspunkt i problemstillingen
min, hva var det som motiverer deg til å bli gårdbruker?
Jeg måtte også bestemme hvor mange jeg skulle intervjue, det var litt vanskelig å sette noe
tall på hvor mange jeg skulle velge ut. I metodeforelesningene ved Høgskolen i Hedmark
lærte vi at vi burde helst ha minst fem intervjuer. Jeg var ikke ute etter å lage noen
generalisering, men få frem personlige historier og meninger. Etter hvert kom jeg frem til at
jeg ønsket å få fire personer som skulle overta gård i nærmeste fremtid, og fire personer som
hadde

overtatt

gård

relativt

nylig.

Dette

var

fordi

da

hadde

jeg

et

lite

sammenligningsgrunnlag i gruppene, og kunne finne forskjeller mellom dem, Men samtidig
så var de få nok til at jeg kunne skille de fra hverandre og at det var mulig å gjennomføre i
den tidsperioden jeg hadde tilgjengelig. Når jeg hadde fått avtalt intervjuer med alle
informantene ble det tilslutt syv informanter. Fordelingen var tre informanter som skal
overta landbrukseiendom og fire informanter som har overtatt landbrukseiendom. Selv om
det ble en informant mindre enn jeg hadde tenkt på forhånd tror jeg ikke at det reduserer
kvaliteten. Grunnen for det er at i de siste intervjuene fremkom det lite nytt. Innholdet i de
siste intervjuene var mye likt det som hadde fremkommet i de første intervjuene. Selvsagt
var det ulike personlige forhold, men jeg mener at jeg har et godt utvalg til å belyse
problemstillingen.
Det var en gruppe til som jeg lurte lenge på om jeg skulle inkludere, det var de som hadde
odelsrett, men som valgte og ikke overta gården. Det ville vært interessant å høre deres
tanker og meninger, og få deres historie å se hva som skilte deres svar fra de andre
intervjudeltagerne. Men denne gruppen ble utelatt av to grunner. For det første hadde jeg i
begynnelsen problemer med å få tak i informanter i de to gruppene jeg allerede hadde tenkt.
Og jeg trodde at det ville bli vanskeligere å finne informanter som ikke ville bruke
odelsretten sin, for de var kanskje i mindre grad representert i ulike registre hos
landbrukskontor og lignende. Om jeg hadde fått tak i noen så ville de kanskje i mindre grad
være villig til å snakke med meg om hvorfor de valgte bort en fremtid i landbruket. Den
andre grunnen var rett og slett tidsrammen jeg hadde for oppgaven. Det er begrenset hvor
mange personer jeg kunne rekke å intervjue, og etterarbeid av intervjuene tok også lang tid.
Derfor bestemte jeg meg til slutt kun for å intervjue personer som skulle ta over gård og som
hadde gjort det. Jeg kom frem til at jeg trengte ikke gruppen som hadde valgt bort
odelsretten sin for å kunne besvare problemstillingen. Selv om de kunne gitt en vinkling fra

47
et annet perspektiv til problemstillingen så ble det konkludert med at det ikke var nødvendig
med et syn fra den siden.

5.3 Utvalgets tilblivelse
Spesielt i forbindelse med en kvalitativ undersøkelse er det viktig å tenke gjennom
utvelgelsen av informantene til undersøkelsen, fordi det er viktig i en kvalitativ undersøkelse
å få mest mulig data ut av et begrenset antall med informanter i undersøkelsen. I en
kvantitativ undersøkelse kan ofte utvalget være relativt tilfeldig, for å kunne lage en
generalisering av resultatet, men dette er ikke så vanlig i en kvalitativ undersøkelse. En
strategisk utvelgelse er mye brukt, da vil det på forhånd være bestemt hvilken målgruppe
man ønsker å ha med i undersøkelsen. Innenfor strategisk utvelgelse finnes det flere
undergrupper, selv om man er bestemt på hvilken målgruppe man skal ha med så finnes det
flere alternativer innenfor disse gruppene. For eksempel kan man ha en gruppe med
maksimal variasjon, utvalget har ofte en felles ting som knytter de til målgruppen, mens
øvrige forhold skal være så maksimalt varierende som mulig. Homogent utvalg er et utvalg
som har meget lite variasjon, dette er mest hensiktsmessig når man skal fokusere på felles
erfaringer eller holdninger. Kvoteutvelging går ut på at man på forhånd konstruerer
kategorier, deretter rekrutterer informanter som passer inn i kategorien. Kriteriebasert
utvelging er noe av det samme, her gjelder det å rekruttere informanter som har oppfylt et
spesielt kriterium. Når man da har bestemt seg for hvilken gruppe informanter man ønsker er
neste steg å velge hvilken måte man skal rekruttere informantene på. I forbindelse med
kvalitativ metode er nok den mest vanlige måten å rekruttere informantene personlig, ved
telefon eller brev. Er det kvoteutvelging eller kriteriebasert utvelging benytter mange seg av
et medlems eller kunderegister eller en annen form for samlet oversikt over den kvoten eller
det kriteriet som man ønsker å hente informantene fra. (Johannessen, Tufte, & Kristoffersen,
2009)
Jeg var på forhånd klar på hvilke informanter jeg ville ha med i oppgaven for å svare på
problemstillingen. Dette kan passe inn i en form for strategisk utvelgelse fordi det er en
bestemt målgruppe. Men jeg vil betegne min utvelgelse av informanter for en kriteriebasert
utvelgelse. Jeg hadde et klart kriterium om at alle informantene skulle ta over en
landbrukseiendom i nærmeste fremtid eller ha gjort det relativ nylig. Derfor mener jeg at
dette kriteriet ligger sterkere enn at informantene er i en bestemt målgruppe. Så med den
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begrunnelsen velger jeg å betegne utvelgelsen for kriteriebasert. Informantene ble i hovedsak
rekruttert fra ulike registre via Oppland Bondelag og hos et kommunalt landbrukskontor.
Informantene ble kontaktet via telefon.
Jeg hadde ganske klare tanker om hva slags mennesker jeg ville intervjue, men hvor i alle
dager skulle jeg finne dem? Ganske bevisst fra starten av så ville jeg ikke lete i mitt eget
hjemområde, det var fordi jeg ville intervjue noen jeg ikke kjente fra før. Om jeg intervjuet
noen jeg hadde kjennskap til fra tidligere så tror jeg at intervjuet hadde blitt mer overfladisk,
både for min egen del fordi jeg kanskje hadde hatt vanskeligere for å spørre direkte og
personlige spørsmål. Men også for informanten fordi de nok hadde hatt problemer med å
svare helt ærlig, og selv om informantene er gitt anonymitet ville de nok kanskje vært litt
redde for å gi for mye.
I hovedsak ønsket jeg å konsentrere meg om å finne informanter som hadde
melkeproduksjon som hovednæring på gården. Ikke fordi andre næringer var mindre viktige,
men om jeg skulle klare å ha et visst sammenligningsgrunnlag blant informantene var det
viktig at de hadde samme produksjon. Melkeproduksjon er også en stor næring i norsk
landbruk og det er kanskje i denne bransjen jeg ville finne noen av de som satset mest på
gårdsdriften på forskjellige måter, og dermed finne de som kunne hjelpe meg å svare på
problemstilingen.
Letingen etter utvalget begynte i februar. Jeg tenkte lenge på hvordan jeg skulle få tak i
egnede informanter. Personlig har jeg et lite kontaktnett i denne bransjen utenfor mitt
hjemområde, så jeg viste ikke umiddelbart om noen jeg kunne kontakte. Å annonsere etter
noen i en avis eller på internettsider med diskusjonsforum for gårdbrukere var jeg tvilende
til.
Jeg ønsket å konsentrere meg om Oppland og eventuelt Hedmark fylker rett og slett på grunn
av avstaden. Som student så har man begrensede midler og en begrenset tidsperiode for
gjennomføring av oppgaven. Oppland var uansett et godt egnet område fordi det er mange
gårdsbruk i dette fylket.
Så da hadde jeg avgrenset et område å begynne å lete i, men jeg kunne ikke akkurat bare
sette meg ned med telefonkatalogen. Jeg hadde en kontaktperson i Oppland Bondelag som
skulle hjelpe meg med å finne informanter. Samtidig sendte jeg også henvendelser til
landbrukskontorene i ti av kommunene i Oppland. Jeg skrev en kort presentasjon av meg og

49
prosjektet og spurte om de kunne hjelpe meg med noen navn på personer som hadde nylig
tatt over gård eller skulle gjøre det i nærmeste fremtid. Jeg er klar over at de neppe har noen
konkrete lister over dette, men regnet med at de hadde noen oversikt over personer som for
eksempel hadde sent inn egenerklæringsskjema om konsesjonsfritak, konsesjonssøknader
eller andre søknader.
Men responsen fra kommunene var skuffende. Jeg fikk kun svar fra tre kommuner, den ene
kommunen kunne ikke hjelpe meg, mens det felles landbrukskontoret for de to siste
kommunene ga meg noen navn. Samtidig hadde jeg fått tre navn fra min kontaktperson i
Oppland Bondelag. Lettere nervøs ringte jeg disse tre, presenterte meg selv og oppgavens
formål kort, og lurte på om de var interessert i å stille til intervju, til min lettelse sa alle tre ja.
Endelig følte jeg at jeg virkelig var i gang. Jeg kontaktet også tre av personene som jeg
hadde fått på listen fra landbrukskontoret. Disse sa også ja. Senere, når jeg var kommet i
gang med intervjuene hadde intervjudeltagerne flust av andre potensielle kandidater de delte
med meg, så jeg kunne hatt mange flere intervjuer. En informant ble valgt fra disse
forslagene jeg fikk. Utvalget ble til slutt på syv informanter. Tre som skulle overta
landbrukseiendom i nærmeste fremtid og fire som hadde gjort det relativt nylig.

5.4 Utvalgets variabler
I begynnelsen var det ikke så lett å finne informanter, og jeg hadde to ganske klare grupper
av personer jeg ville intervjue. Etter hvert som avtaler kom på plass ble det et godt utvalg av
personer.
Tilfeldighetene ville det slik at alle intervjudeltagerne kom fra Gudbrandsdal - / Ottadalskommunene, så den geografiske tilhørigheten er ganske samlet. Men allikevel så
representerer de et stort område og dette distriktet er kjent for å ha en høy andel av landbruk
i kommunene. Utvalget er fem menn og to kvinner. Ideelt skulle jeg kanskje hatt en lik
kjønnsdeling, men denne delingen er representativ for hvilken kjønnsdeling det faktisk er i
landbruket. Og det er ikke av vesentlig betydning hvilket kjønn intervjudeltagerne har.
Aldersspredningen er fra midten av tjueårene til midten av trettiårene. Faktisk så er utvalget
mitt yngre enn den gjennomsnittlige alder på de som overtar gård. Selv om ikke alle i
utvalget har tatt over ennå, vil de sannsynlig gjøre det innen de når gjennomsnittsalderen for
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overtagelse. Jeg er fornøyd med at utvalget har en aldersspredning og at de er i den yngre
halvdelen blant de som overtar gård.

Det finnes ingen reelle statistikkoversikter på

gjennomsnittsalderen på de som overtar gård som er i drift med melkeproduksjon. Det finnes
kun gjennomsnittsalder på de som overtar en jordbrukseiendom, og det omfatter også de som
primært kun er en boligeiendom uten noen produksjonsaktivitet på gården. I Landbrukets
utredningskontors rapport fra 2010 er 41 % av de som drev en landbrukseiendom med
melkeproduksjon var mellom 36 og 40 år da de overtok. Kun 24 % var under 30 år. Med
grunnlag i aldrespredningen blant mine informanter vil jeg tro at utvalget mitt er forholdsvis
representabelt for gjennomsnittsalderen på de som overtar et melkebruk.
Driftsformen i utvalget er melkeproduksjon på alle gårdene, noen har mindre
tilleggsnæringer også, uten at det er lagt stor vekt på disse i oppgaven. Fem av informantene
har melkeproduksjon i aktiv drift på landbrukseiendommen de har overtatt eller skal overta.
De to andre har tilknytning til melkeproduksjon via utleie av gården og som passiv
samdriftsdeltager. Det var egentlig meningen og kun ha med informanter som drev aktiv
melkeproduksjon. Men i ettertid så ser jeg at det likevel svar svært nyttig å ha med
informanter med noe ulik tilknytning til melkeproduksjon. Det hadde noe ulike svar på
spørsmålene og hadde en annen innfallsvinkel til noen saker. Derfor så bidro de til at
oppgaven ble belyst fra flere sider og ga interessante synspunkter. Størrelse på gårdene er litt
varierende, men alle ligger ganske nær det man kan kalle et gjennomsnittsbruk. Mer konkret
om informantene i 5.8.

5.5 Gjennomføring av intervjuene
Alle informantene ble kontaktet via telefon. Intervjuene ble gjennomført i slutten av mars
2012 og i april 2012. I planleggingen hadde jeg ønsket å gjennomføre intervjuene noe
tidligere, men jeg så fort at det var ikke til noe hinder at den tidsplanen ble forskjøvet. Det
var hensiktsmessig å ha intervjuene ferskt i minnet i den konsentrerte skrivingen av
oppgaven.
I hovedsak ønsket jeg å foreta intervjuene hjemme hos informantene. Fordi jeg hadde tanker
om at det ble enklere for intervjudeltagerne å svare oppriktig og at det ble et mer uformelt
intervju når de var i en kjent setting. Seks av syv intervjuer ble foretatt hjemme hos
informantene, og jeg oppfattet det som utelukkende positivt at det ble gjennomført på den
måten.
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Jeg hadde et semistrukturert intervju med intervjuguide som nevnt i 5.1 Intervjuguiden er et
viktig hjelpemiddel. Det er hensiktsmessig å ha en innledning først, med presentasjon av
intervjuer, prosjektet, anonymitet og andre forhold. Vanligvis begynner man intervjuguiden
med faktaspørsmål for å danne seg et bilde av informanten, særlig om det er en person man
ikke har noe relasjon til fra tidligere. Dette er også viktig for å opprette en kontakt og bli litt
kjent så intervjusituasjonen blir komfortabel for begge parter og så informanten føler seg vel
med å gi ærlige svar. Det er viktig å tenke godt igjennom kompleksiteten og sensitiviteten
ved spørsmålene, de må være tilpasset et visst kunnskapsnivå som man forventer av
informantene. Det bør ikke være spørsmål som gir informanten følelsen av å være
utilstrekkelig fordi personen ikke har kunnskap til å svare på spørsmålene. Sensitivitet er
også en balansegang, om man intervjuer om personlige forhold så må man allikevel sørge for
og ikke bli for personlig, fordi da kan man få uærlige svar og en intervjudeltager som ikke
ønsker å svare med utfyllende svar. (Johannessen, Tufte, & Kristoffersen, 2009)
Tanken min var at intervjuene skulle bli mer som en samtale enn et formelt intervju. Jeg
hadde en intervjuguide oppdelt i tema, med flere underspørsmål for hvert tema, men jeg
ønsket å ha en samtale av flere grunner. Både for å få fram meninger og tanker, men også for
at det ville være lettere å få personlige svar og litt mer refleksjon rundt svarene og slippe å
stille mange direkte spørsmål men og heller lage en samtale ut av det. Jeg utarbeidet
intervjuguiden med tanke på dette og intervjuformen kan kalles et semistrukturert intervju.
Alle intervjudeltagerne ble stilt samme spørsmål, men de ble tilpasset nåtid og fortid
ettersom jeg intervjuet både de som skulle overta gård og de som allerede hadde gjort det.
Noen av intervjudeltagerne svarte på en del spørsmålene mine uten at jeg stilte de fordi de
fortalte mye og kom innpå temaer uten at jeg hadde stilt spørsmålene, mens i andre
intervjusituasjoner så ble det en mer tradisjonell intervjusitasjon enn en samtale.
Jeg hadde planlagt at intervjuene skulle ta ca 45 minutter. Reelt så varte intervjuene fra 40
minutter til 2 timer. Jeg begynte alle intervjuene med å fortelle kort om meg selv,
bakgrunnen for oppgaven og litt om hva den handlet om. Alle informantene fikk et
informasjonsskriv om oppgaven som informerte om frivillighet, anonymitet og NSD
godkjenningen. De beholdt et eksemplar selv, og jeg beholdt det signerte eksemplaret fordi
NSD forutsatte at jeg innhentet skriftlig samtykke.
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Jeg prøvde på å fokusere på å være åpen og fortelle om meg selv og mine hensikter med
oppgaven før intervjuene startet for at det skulle være enklere for informantene å snakke
åpent. Jeg påpekte også anonymiteten til informantene sånn at det ikke var noen tvil om at de
ikke skulle kunne gjenkjennes i oppgaven.
På forhånd var jeg veldig spent på hvordan intervjuene kom til å bli. Tross alt var jeg en
person de aldri hadde hørt om før. Jeg kom hjem til de fleste av dem, og spurte om relativt
personlige ting, og ga dem kanskje litt å tenke på etterpå også. Så jeg var spent på hvordan
jeg ble mottatt. Men disse menneskene var overraskende åpne og vennlige. Jeg merket godt
at noen svarte mer personlig enn andre, og noen svarte kort på de personlige spørsmålene, og
svarte mye mer utfyllende på de generelle spørsmålene. Men jeg hadde ikke inntrykk av at
noen virket utilpass over at spørsmålene var for personlige.
Jeg tror også at en del av spørsmålene fikk informantene til å tenke over ting de ikke hadde
tenkt så mye på selv tidligere. Det har kanskje noe med at jeg hadde et litt annet syn på
situasjonen og hadde satt meg inn i ulike spørreundersøkelser og resultater og gransket disse
så jeg hadde en mer spørrende holdning enn informantene som kanskje ikke hadde reflektert
så mye over noen av de ulike tingene jeg stilte spørsmål om. Det ble naturlig lagt større vekt
på ulike tema i de ulike intervjuene på bakgrunn av informantene personlige interesser og
hvilket ståsted de var på i prosessen.
Etter hvert som jeg hadde foretatt flere intervjuer følte jeg at de fleste svarte omtrent det
samme i hovedtrekk på spørsmålene, selvsagt med noen personlige variasjoner, men det var
mye av de samme generelle tankene. Dette bidro til at jeg var sikker på at jeg hadde et
representativt utvalg, siden de føltes samstemte i sine svar. Noen informanter virket mer
interessert i oppgaven min enn andre, de spurte mye om oppgaven min og kom med ideer og
forslag, mens andre kun svarte på spørsmål jeg stilte.

5.6 Etterarbeid av intervjuene
Etter dataene fra intervjuet er innsamlet må materialet analyseres. I kvalitativ metode så er
det to hensikter med å analysere data i følge Johannessen, Tufte og Kristoffersen (2009); 1.
Tematisk organisering av data, som går på å sette tekstmaterialet i system og redusere
mengden så man får frem meningsinnholdet og forbereder materialet slik at det blir
analyserbart. 2. analyse og tolkning er den andre hensikten som da går ut på å benytte det
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bearbeidete materialet slik at man trekker ut analyser og tolkninger av informasjonen man
har. Hovedsakelig er det tre måter å gjøre dette grunnleggende arbeidet på, man kan enten
gjøre en tverrsnittbasert og kategorisk inndeling, organisere dataene i en kontekstuell
inndeling eller å bruke diagrammer og tabeller. (Johannessen, Tufte, & Kristoffersen, 2009)
Ved en tverrsnittbasert og kategorisk inndeling så lager man seg et system som man deler
opp materialet så man kan sammenligne like deler fra ulike intervjuer og sette indekser på
disse så man kan finne frem de enkelte temaene uavhengig av det samlede intervjuet.
Kontekstuell inndeling har utgangspunkt i å se på spesielle deler i en spesiell sammenheng
istedenfor å sammenligne felles deler, og denne inndelingen har en mer helhetlig
tilnærmingsmåte. Når man da har bestemt seg for hvordan man skal inndele datamaterialet
man har, så fins det ulike metoder for å gjøre analysen, og analysen avhenger av hvilken
undersøkelsestype som er valgt i forkant av datainnsamlingen. Om man har valgt en
fenomenologisk undersøkelsestype så kan man analysere meningsinnholdet som er en vanlig
metode. Som navnet forklarer fokuserer denne metoden på å trekke frem meningen i
datamaterialet. Først blir datamaterialet klassifisert i kategorier, og man gjør først arbeidet
med å få et helhetsinntrykk av de enkelte intervju og meningsinnholdet, videre går man inn i
de ulike kategoriene. Denne prosessen blir ofte kalt for koding, fordi man deler opp ulike
kategorier etter hva slags informasjon de gir. Dette bidrar til å redusere et stort tekstmateriale
og trekke frem de delene som er mest relevante. Videre heter neste prosess kondensering, her
trekker man ut de kodede delene fra den fullstendige teksten og sitter igjen med et konkret
materiale. Til slutt sammenfattes dette materialet og vurderes opp mot det opprinnelige
tekstmaterialet man startet med og ser om disse er i tråd med hverandre. (Johannessen, Tufte,
& Kristoffersen, 2009)
Har man valgt et etnografisk studie kan man analysere det på flere måter, men de fleste
måtene vektlegger en stor grad av fortolkning av tekstmaterialet. Ofte begynner analysen
med at man først begynner med å beskrive gruppen eller kulturen som er utgangspunktet for
studiet, deretter så fortolker og analyserer man gruppen eller kulturen med formål å komme
frem til en forståelse av funn av samhandling og meningene og tilslutt så ender dette ut i et
helhetlig portrett eller beskrivelse av gruppen eller kulturen man studerte. (Johannessen,
Tufte, & Kristoffersen, 2009)
Jeg har valgt å bruke en delvis kategorisk inndeling av datamaterialet, og deretter brukt både
analysering av meningsinnholdet. Men jeg har også brukt en del fortolkning av
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datamaterialet, fordi jeg har benyttet deler fra både fenomenologisk og etnografisk
tilnærming. Den kategoriske inndelingen gjorde jeg på den måten at jeg samlet svarene fra
de viktigste spørsmålene fra alle intervjuene for å sammenligne disse. Analysen av
meningsinnholdet er også gjort på grunnlag av å dele intervjuene kodet ned på hvert enkelt
av de viktigste spørsmålene. Med disse utvalgte delene har jeg da trukket frem de delene av
intervjuene som belyser problemstillingen.
Intervjuene ble transkribert i etterkant. Selv om dette er et tidkrevende arbeid er det nyttig,
for det er faktisk mye man tolker på en annen måte og ser fra et annet perspektiv når man går
igjennom intervjuet en gang til.
Siden intervjuene er ment som et kvalitativt syn på denne oppgaven så ser jeg ingen mening
i å lage mange tabeller og sammenligne intervjudeltagerne på alle mulige nivå. Hadde
sammenligning og generalisering vært målet med oppgaven så hadde jeg valgt et kvantitativt
utgangspunkt. Jeg ville få fram historiene, tankene og motivasjonene.

5.7 Reliabilitet og validitet
En kvalitativ undersøkelse bør vurderes om den har en tilstrekkelig kvalitet. Dette måles ofte
i om undersøkelsen er pålitelig, troverdig og overførbar, og dette måler man i undersøkelsens
reliabilitet, begrepsvaliditet og ekstern validitet. Reliabiliteten vurderer kvaliteten på
datamaterialet, både det konkrete materialet og hvordan det er innsamlet og analysert. Derfor
er vurderingen av reliabiliteten mest relevant for en kvantitativ undersøkelse, men det
forsterker en kvalitativ undersøkelses reliabilitet om det blir beskrevet åpent om
forskningsprosessen og gjennomføringen av denne. Begrepsvaliditet går ut på at man faktisk
forsker på det som var ment fra begynnelsen, slikt at resultatet fremstår som troverdig. En
god overførbarhet er at kunnskapen som er fremkommet i studiet kan være nyttig i andre
sammenhenger, slik at det kan benyttes av andre og man kan si at en god overførbarhet i en
kvalitativ studie kan sammenlignes med en type generalisering i en kvantitativ studie.
(Johannessen, Tufte, & Kristoffersen, 2009)
Jeg har beskrevet åpent om forskningsprosessen og gjennomføring. Jeg har også holdt meg
til tema og forsket på det som var utgangspunktet. Var noe uklart i svarene til informantene
ba jeg dem om å utdype og forklare hva de mente, derfor tror jeg at risikoen for feiltolkning
er liten. Denne oppgaven er kun gjort på syv informanter derfor kan funnene ikke på noen
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måte generaliseres. Det har heller ikke vært meningen å generalisere. Jeg ønsket å få frem en
dypere tilnærming av hva som ligger bak de enkelte valg i denne situasjonen om å overta en
landbrukseiendom. Reliabiliteten til oppgaven bygger på at datamaterialet er innsamlet
gjennom personlige intervju, så derfor kan ikke en kvalitativ oppgave ha samme nivå av
reliabilitet som en kvantitativ oppgave. Men det er heller ikke meningen med en slik type
oppgave. Overførbarheten i funnene vil jeg vurdere som god. Det er benyttet bred teori fra
både motivasjonsteori og landbruksteori i oppgaven. Utvalget er lite, så det er ikke
representativt over alle unge nye gårdbrukere. Men i intervjuene kom det frem mye likt, og
informantene hadde samme syn på mange ting så med det grunnlaget vil jeg si at
overførbarheten er god. Personvernet til informantene er også tatt godt vare på. Alle navn er
anonymisert for at ingen skal kunne gjenkjennes. Jeg har vært forsiktig med å gjengi sitater
av personlig karakter.

5.8 Presentasjon av informantene
Informant 1 er en mann i midten av 30 årene. Han bor i lengst sør i Gudbrandsdalen i
Gausdal kommune. Han har ennå ikke overtatt landbrukseiendommen som hans foreldre eier
i dag. Tidspunktet for overdragelsen er ikke bestemt når jeg intervjuer han, men han
forpakter i dag driften med en kontrakt på 5 år, og er nå i det siste året med forpaktning på
driften. Han eier løsøre selv og jobber fulltid med driften og har ikke noe annet arbeid
utenom. Hovedproduksjonen er melkeproduksjon med en kvote på 110 tonn i tradisjonelt
båsfjøs, og gården har 150 mål med jord, pluss et tilsvarende leid areal. Informanten har best
odelsrett til eiendommen og har to yngre søsken. Han har selv familie med to barn, han bor
ikke på eiendommen, men i samme kommune. Han har landbruksfaglig utdannelse.
Informant 2 er en mann i begynnelsen av 30 årene. Han bor i en by i Oppland nå, men
landbrukseiendommen han skal ta over ligger i Gudbrandsdalen, i Vinstra kommune. Han
planlegger å ta over eiendommen i nærmeste fremtid av sine foreldre og pusse opp en eldre
bolig på eiendommen og bosette seg der. Men han er nå i annet arbeid og tidspunktet for
overdragelsen er ikke helt bestemt når jeg intervjuer han. Landbrukseiendommen har
melkeproduksjon som hovedproduksjon og har 22 melkekuer i tradisjonelt båsfjøs, samt
omtrent 2000 mål med skog og 40 mål med korndyrking i tilegg. Familien eier to
landbrukseiendommer i nærheten av hverandre som formelt er en slags samdrift med
produksjonen på landbrukseiendommen som informanten skal overta. Den andre
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eiendommen er det muligheter for at informantens bror kommer til å overta. Informanten har
familie med ett barn og har en høyere utdannelse i landbruksfaglig retning og har også i dag
arbeid innenfor denne bransjen.
Informant 3 er i begynnelsen av 30 årene og har overtatt en landbrukseiendom etter
foreldrene sine. Han har to eldre søsken, men begge skrev fra seg sin odelsrett relativt tidlig
og det har vært klart en stund at det var informanten som skulle overta og han bor på
eiendommen med sin familie. Overdragelsen skjedde i begynnelsen av 2011, så når
intervjuet blir foretatt hadde han eid eiendommen et drøyt år. Eiendommen ligger sør i
Gudbrandsdalen i Øyer kommune. Informanten har også arbeid utenom gården i nærmeste
by. Gården har 200 mål jord, og ca 500 mål skog, med melkeproduksjon i som
hovedproduksjon på ca 100 tonn kvote som er både eid og noe leid kvote i tradisjonelt
båsfjøs. De er også meddeltagere i et hyttefelt som er under utvikling. Informantens far er
tidligpensjonist, og deltar aktivt i gårdsarbeidet siden informanten har 80 % stilling utenom
gårdsdriften så er dette en god hjelp. Informanten uttaler at han ønsker å bli
heltidsgårdbruker med tiden om det er muligheter for det. Han har høyere utdannelse, som
delvis kan sies å være i en landbruksfaglig retning men jobber i dag i en annen næring.
Informant 4 er en av mine to kvinnelige informanter. Hun er i begynnelsen av 30 årene, som
har overtatt en landbrukseiendom etter sin mor, som har eid eiendommen alene i en del år
etter at informantens far døde da hun var i 19 år. Driften av eiendommen har vært utleid
siden da, og informanten leier fortsatt ut driften men bor på eiendommen med sin familie.
Eiendommen ligger lengst nord i Ottadalen, i Skjåk kommune og har ca 100 mål jord og noe
skog, og en stor bygningsmasse med tre tun. Hovedproduksjonen til eiendommen er
melkeproduksjon og de har en kvote på 65 tonn. Selv om driften i dag er utleid planlegger
informanten i fremtiden å drive selv, sammen med sin mann som også er odelsgutt til en
gård i bygda. De planlegger å samle driften i ett fjøs med melkekvoten fra begge
eiendommene og eventuelt noe leid kvote i tilegg så det blir omtrent tilsvarende tre ganger
volumet som er dagens produksjon. Hun ser for seg at en av dem kan være heltidsgårdbruker
mens den andre kan ha en redusert stilling utenom gården. Hun har høyere landbruksfaglig
utdannelse og arbeider i dag i den bransjen.
Informant 5 er nummer to av mine kvinnelige informanter. Hun er i midten av 30 årene og
har overtatt en landbrukseiendom av foreldrene sine, eiendommen ligger i Sel kommune
nord i Gudbrandsdalen. Hun tok over i 2011 og hadde eid eiendommen i nesten et år da jeg
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intervjuet henne. Hun har en eldre halvsøster som hadde bedre odelsrett til eiendommen,
men som ikke hadde noe forhold til bygda, og de har hatt en litt vanskelig situasjon med
odelsrett og fraskrivelse i forhold til det før overtagelsen. Eiendommen er på 19 000 mål, og
er en stor skogeiendom. Det var melkeproduksjon på gården til midten av 90 tallet, og
informanten er i dag passiv deltager i en større samdrift med sin melkekvote. Det er mange
gamle bygninger på eiendommen, og det er en gård som har vært i familien til informanten i
mange generasjoner bakover. Hun bor i dag på eiendommen med sin familie med tre barn.
Hun har høyere utdannelse i en annen bransje enn landbruksbransjen. Siden det er mange
eldre bygninger på eiendommen planlegger informanten å sette disse i stand med tiden, men
har ikke konkrete planer om noen produksjon på eiendommen, annet enn å fortsette som
passiv deltaker i samdriften.
Informant 6 er den yngste av mine informanter. Han er en mann i midten av 20 årene og eier
en landbrukseiendom i Vågå kommune i Ottadalen. Han er også den eneste av informantene
som ikke har overtatt gård innen familien, men har kjøpt eiendommen på det åpne markedet.
Eiendommen er på ca 150 mål jord og 200 mål skog, med melkeproduksjon som
hovedproduksjon og en kvote på omtrent 110 tonn i tradisjonelt båsfjøs. Informanten bor på
eiendommen og har ikke annet arbeid utenom driften. Han har landbruksfaglig utdannelse og
erfaring fra næringen tidligere. Han er ikke oppvokst på gårdsbruk, men har nær tilknytning
til næringen og har hatt interesse for det fra tidligere. Han ønsker å fortsette som
heltidsgårdbruker i fremtiden også.
Informant 7 er en mann i midten av 30 årene. Han skal overta en landbrukseiendom fra sine
foreldre, han har to yngre søsken. Eiendommen ligger i Vågå kommune i Ottadalen.
Tidspunkt for overtagelse er ikke konkret bestemt når jeg intervjuer han, men det vil bli i
nær fremtid. Eiendommen er på 200 mål jord og 2000 mål skog, det er melkeproduksjon
som er hovedproduksjonen og de har en kvote på 420 tonn. De har samdrift, men de andre
deltagerne er passive deltagere. Eiendommen har et relativt nytt fjøs med melkerobot, og er
den største produksjonsmessige eiendommen blant mine informanter. Informanten bor på
eiendommen, og jobber til daglig i driften og har ikke noe annet arbeid utenom. Han har
heller ikke planer om det. Han har landbruksfaglig utdannelse i tilegg til en annen praktisk
utdannelse og har arbeidet i annen næring tidligere.
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6. Diskusjon
I dette diskusjonskapitlet presenterer jeg også utvalgte data fra intervjuene i form av sitater.
De fleste av sitatene er hentet fra de første intervjuene som ble gjennomført. Dette er fordi at
de er representative for hva som kom frem i senere intervjuer. Jeg velger å ha med disse
sitatene fordi det bidrar til å gi et mer helhetlig bilde av svarene som informantene ga.
En ting jeg var nysgjerrig på å finne ut noe om i forkant av intervjuene var om informantene
var blitt oppdratt med tanke på å overta gård. I tidligere tider var odel en gjev rettighet å ha, i
hvert fall utad, men mange følte det kanskje som en byrde. Det er nå snakk om det valg om å
bruke odelsretten sin. Det er ingen selvfølgelighet at den eldste overtar. Denne utviklingen
har også bidratt til at dette er blitt mer komplekst. Det er mer usikkerhet i familien. Den eldre
generasjon er kanskje ikke sikre på om noen vil videreføre livsverket deres. Den med best
odelsrett vil kanskje drive med noe annet enn å være gårdbruker, men er kanskje lite villig til
å gi fra seg odelsretten sin. Søsken med dårligere odelsrett har kanskje interesse og et ønske
om å overta, men kan være redd for å ta det opp og er usikre. Tidligere var det lite slik
diskusjon og usikkerhet. Man kan anta at en del tok over en landbrukseiendom av
forpliktelse til familien og en respekt til tidligere generasjons arbeid. Tidene har endret seg,
og det er vel svært få som tar over en landbrukseiendom av ren forpliktelse. Men jeg hadde
det inntrykket på forhånd at foreldre ofte oppmuntret barna til å sette pris på mulighetene og
privilegiet som de hadde. Informantene var litt delt i dette synet. Alle var veldig klare på at
det var ingen tvang, men de fleste av dem var oppdratt til å være med på gårdsarbeidet i
varierende grad. Flere har gitt utrykk for at deres foreldre har blitt oppdratt i en noe annen
retning, og kanskje dermed vært bevisst på at de ikke skulle videreføre det. Det kunne virke
som at dette var en sak som de ikke hadde tenkt så mye gjennom tidligere, så de fleste svarte
noe nølende, men var klare på at de hadde ikke blitt bevisst oppdratt i retning av å overta
gård. Informant 1 svarer dette på spørsmålet om han hadde blitt oppdratt i retning i å overta
gården:
Nei, det tror jeg ikke. Jeg føler det ikke sånn hvert fall. Det er mulig de har gjort det uten at
jeg har skjønt det, men jeg tror ikke det, jeg oppfatter det ikke sånn.

Informant 2 gir et inntrykk av å ha et av de næreste tradisjonsforholdene til gården sin blant
mine informanter. Han gir også utrykk for at han har blitt oppdratt til å være interessert i
gårdsarbeid og landbruk. Men han gir også noen antydninger om at foreldrene hans har i sin
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barndom har blitt oppdratt til en litt annen holdning i forhold til dette, og han har et litt annet
svar på dette spørsmålet:
Jeg vil si at det at de har kalt meg odelsgutt kan være en taktikk i den retningen der, men jeg
har aldri vært belasta med å måtte ha være med på absolutt alt som har skjedd. Men de begge
to (foreldrene) har nok selv opplevd det på kroppen at de har blitt engasjert til alt mulig som
har vært på en gård. Steinplukking og slike småkjipe ting som kan være kjedelig når du
kanskje vil gjøre andre ting, men du må på en måte bidra og være med på det ikke sant for at
det skal gå rundt. Så de har vært veldig bevisst på det at vi ikke skulle få dette her opp i
halsen da, og ikke pressa oss på noen som helst måte i forhold til å være med på ting og tang.
Det har aldri vært noe krav på det, men så klart vi har jo vært med og bidratt så godt vi har
kunnet på hver vår måte.

Jeg var også nysgjerrig på om det var noe forskjell mellom odelsgutter og odelsjenter i
forhold til dette med oppdragelse. Fra tidligere var det relativt vanlig at det var den eldste
gutten som overtok gården, og slik var jo også odelsloven frem til endringen kom i 1974
med at det var den eldste, uansett kjønn som hadde best odelsrett. Det er ikke noen klar
statistikk om det er flest gutter eller jenter som overtar. I Landbrukets utredningskontors
rapport fra 2010 var det kun 18 % kvinner blant de som deltok i rapporten. I rapporten
trender i norsk landbruk 2010 Oppland var det kun 13 % kvinner som deltok. Disse tallene
kan tyde på at jentene er i mindretall når det gjelder å ta over en landbrukseiendom. Men det
kan jo også hende at dette er tilfeldig. Jeg kan ikke trekke noen konklusjon på det ut fra disse
to rapportene om jenter er i mindretall eller ikke. Informant 4 som er en av to jenter blant
informantene mine er også en av de som jeg opplever som relativt tradisjonsbundet til
gården, og i svaret på spørsmålet forteller hun om en oppdragelse i retning av å være
interessert i gårdsarbeidet:
Jeg har hele tida vært odelsjenta. Ja det vil jeg egentlig si. Jeg og broren min har måtte vært
med mye. Før så var det mye slik onnearbeid, vi har hele tiden vært med, det å være med å
plukke stein var ikke alltid så artig, Men allikevel så var det artig å få være med også. Jeg
husker pappa sa at det var fordi jeg og broren min skulle få en framtid at de drev med dette
her så ja, men det har ikke vært noen tvang.

Lønning¹ (2000) har gjort funn i sin undersøkelse at over 50 % av studentene på
landbruksskoler kan tenkte seg å bli gårdbruker, mens det er kun 13 % av studenter på
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videregående skoler i bykommuner som mener det samme. I Landbrukets utredningskontors
rapport fra 2009 er nesten 90 % av guttene og nesten 80 % av jentene som har gått på
landbruksskoler positive til å overta gård. Så det må ligge noe i at utdanning har noe å si, i
tidligere forskning er det vanskelig å finne svaret på om det er utdanningen som har bidratt
til interesse og ønske om en fremtid innen landbruket eller om det er motsatt, at utdanning er
blitt bevisst valgt med sikte på en fremtid som gårdbruker. Mine informanter har et ulikt
utdanningsnivå, fem av dem har høyere utdanning, og fire av dem har høyere utdanning i
mer eller mindre landbruksfaglig retning. Alle informantene som aktivt driver gård med
produksjon eller har planer om det i fremtiden har landbruksfaglig utdannelse på ulikt nivå.
Jeg spurte de om valg av utdannelse var bevisst i forhold til en plan om en fremtid innen
landbruket, og de har svart litt varierende på dette, selv om de fleste var klare fra
ungdommen om at de så for seg en fremtid i denne næringen så er det ikke alle som vektla
det så tungt i valget av utdanning. Dette kan meget godt begrunnes med at en stor del av
gårdbrukere har annet arbeid utenom gården, da kan det være en stor fordel med å ha
utdanning. Faktisk så er det de informantene som ikke har noen aktiv drift eller som har
arbeid utenom gården/ har planer om det etter overtagelse som har høyest utdanning. På
spørsmålet om valg av utdannelse så har informant 6 og 7 begge en annen videregående
utdannelse i bunn, men begge har tatt noe landbruksfaglig utdannelse i tilegg. Informant 3 er
nok den som har vært mest bevisst på valg av utdannelse knyttet opp mot en fremtid som
gårdbruker:
Ja, jeg tenkte at jeg skulle bo der jeg bor da. Så det begrenser seg litt med utvalget av jobber,
så jeg tenkte at man må ha noe som er bredt, det er bra at vi har noe bakgrunn da. Det er
såpass usikkert for landbruket om hvordan det er om 10 - 20 - 30 år frem i tid, Så jeg syns det
var greit å ha noe i bakgrunn.

Informant 4 er i den andre enden av skalaen, selv om hun har like lang utdannelse som
informant 3 så har hun basert sitt valg mer på interesse, og svarer dette på spørsmålet om
bakgrunn for valg av utdannelse:
Det var nok egentlig basert mest på interesse. For jeg er jo på en måte overutdanna til å bli
gårdbruker kan du si. Jeg tok meg også et friår fra studiene og reiste til Australia og melka
kuer og jobbet på gård. Jeg har alltid hatt en drøm om noe slikt, pluss at jeg fikk reise. Jeg
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var der i et år og hadde det superfint. Jeg var heldig med gård og familie og alt, Jeg tror
kanskje littegrann at denne her landbruksinteressa mi ble vekt igjen når jeg var der, for de var
så flinke og opptatt av alt det de drev med, Det var der er interessa for ku kom igjen. Så har
jeg har kanskje hatt det litt i bakhodet.

Hennes svar er interessant i forhold til tidligere forskning og min undring om det er
landbruksutdannelsen som fører til en interesse for fremtiden i landbruket eller om det er et
bevisst valg av utdannelse knyttet til en plan fra begynnelsen. Fordi hun svarer at det var i
hennes friår i Australia at hun fikk en større landbruksinteresse. Og etter dette har hun
fortsatt en utdannelse som går i en landbruksfaglig retning, og kommer inn på at det i slutten
av utdannelsen også ble viktigere å ha en type jobb som kunne kombineres med å drive gård.
I mange situasjoner ved eiendomsoverdragelse så endrer driften på landbrukseiendommen
seg. Men denne utviklingen går begge veier, noen ønsker å øke driften, mens andre satser
kanskje mer på arbeid utenom gården og reduserer driften noe. For å få et inntrykk av
situasjonen så spurte jeg mine informanter som hadde en eiendom i aktiv drift om dette.
Informant 1 og 7 har ennå ikke overtatt gården, men hadde planer om å overta driften og
holde den på dagens nivå og hadde ingen konkrete planer om økning eller reduksjon av
betydning. Informantene 3, 4 og 6 ytret alle et ønske om en fremtidig økning. De hadde
ingen konkrete realiserte planer, men de nevnte alle at de kunne tenke seg å øke
produksjonen noe i fremtiden. Dette samsvarer med funnene i Landbrukets utrednings
rapport fra 2009 der 32 % svarer at de vil øke produksjonen mens 44 % ønsker å fortsette
driften på samme nivå av de som har planer om å overta en landbrukseiendom. I
Landbrukets utredningskontors rapport fra 2010 svarer 85 % av melkeprodusentene hadde
økt produksjonen etter at de overtok. Resultatene i disse rapportene viser at det er mange
som øker produksjonen etter et generasjonsskifte. Tallene forteller ingenting om hvor stor
økningen var. Derfor er det vanskelig å si noe om utviklingen når det ikke fremkommer på
hvilket nivå økningen er.
I Landbrukets utredningskontors rapport fra 2009 svarer 20 % at de ønsker å være
heltidsgårdbruker selv. I Landbrukets utredningskontors rapport fra 2010 om nye
gårdbrukere svarer 34 % at de er heltidsgårdbrukere. I undersøkelsen trender i norsk
landbruk 2010 Oppland svarer 30 % at de er heltidsgårdbrukere. Så disse tre undersøkelsene
har en relativt lik fordeling. Blant mine informanter er situasjonen noe annerledes. Totalt sett
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så er fire av de syv informanter i annet arbeid. Av de som allerede har overtatt eiendommen
så er tre av fire i annet arbeid, men to av disse driver ikke selv aktiv produksjon på gården i
dag. Etter det de forteller i forhold til sine fremtidsplaner så er det seks av informantene som
ønsker å drive gården med aktiv produksjon i fremtiden. Av disse så svarer fire av dem at de
ønsker å være heltidsgårdbrukere, Mens informant 3 ønsker å ha et deltidsarbeid og
informant 4 ønsker at enten hun eller hennes mann skal være heltidsgårdbruker og den andre
skal ha annet arbeid på deltid. Analysen av dette viser at mine informanter skiller seg litt fra
helhetsinntrykket fra Landbrukets utredningskontors rapporter. Årsakene til dette kan være
mange. De fleste av mine informanter som svarer at de ønsker å være heltidsgårdbrukere har
ikke hovedansvaret for driften i dag eller har ikke hatt det lang tid, så kanskje de har
urealistiske forventinger til fremtiden og inntjeningen. Men jeg tror ikke det er det som er
årsaken, jeg har ingen holdepunkter for den antagelsen, og jeg sitter igjen med det inntrykket
av at informantene mine vet hva de driver med og har god innsikt i næringen. Jeg har
virkelig troen på at de vil lykkes med sine planer og fordi de virker realistiske nok til
virkeligheten og realistiske i forhold til sine planer derfor tror jeg ikke de har urealistiske
forventinger.
I følge Statistisk sentralbyrå (2011) så hadde gårdbrukere en gjennomsnittlig bruttoinntekt på
485 000 kr i 2010. Noe som var en økning på 8 % fra året før, noe som er mer enn den
samlede lønnsveksten i Norge. Men deler man opp tallene ser man at gjennomsnittlig
næringsinntekt fra jordbruket er 155 000 kr, og utgjør kun 32 % av gårdbrukernes inntekt.
Disse tallene er også med på å støtte opp om den utviklingen at flere gårdbrukere kun er
deltidsgårdbrukere.
Særlig når man har en landbrukseiendom med melkeproduksjon så er det mye arbeid med
gårdsdriften. Men av lønnsomhetsmessige årsaker er det en del gårdbrukere som har annet
arbeid i tilegg, men dette varierer stort og det er mange årsaker som har betydning. Hvilken
gjeldsbelastning man har er en viktig faktor, men også familiære forhold med for eksempel
der den ene parten har arbeid utenom er også av betydning. Siden dette er såpass personlige
forhold så har jeg valgt å ikke spørre om disse forholdene i intervjuene av personlige hensyn
til informantene.
Det er også flere av informantene nevner produksjonsretningen som en viktig faktor til å
være heltidsgårdbrukere. De trekker frem at de ikke orker å ha deltidsarbeid i forbindelse
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med å drive med melkeproduksjon. Flere av dem nevner at om de hadde hatt en annen type
produksjon kunne nok situasjonen vært annerledes. Dette gjenspeiler seg også i statistikken
der det er flest melkeprodusenter som er heltidsgårdbrukere, mens de som driver
kornproduksjon er i stort mindretall når det gjelder heltidsarbeid på gården. Personlige
forhold spiller nok også en del inn her, om de er alene om alt gårdsarbeidet eller har hjelp fra
enten partner eller foreldre. Kanskje kan den geografiske faktoren også være medvirkende
her, at det tradisjonelle står sterkt i denne regionen, og brukene er stort sett av en
gjennomsnittstørrelse, og da er det en arbeidskrevende drift. Rapportene fra Landbrukets
utredningskontor er ikke brutt ned på fylkesbasis, så sammenligningsgrunnlaget hadde
kanskje vært annerledes om man hadde delt det ned på både produksjonsretning og
geografisk tilhørighet.
Kapittel 4 i denne oppgaven gir en beskrivelse av eierskifteprosessen. Dette er en særegen
prosess fordi den ikke kan sammenlignes med hverken et eierskifte av en bedrift eller et
eierskifte av en boligeiendom. Jeg spurte mine informanter om hvordan de hadde opplevd
eierskifteprosessen eller om de hadde noen tanker om dette. De fleste ga uttrykk for at det
var en grundig prosess, og det var mye papirarbeid. Men alle informantene sa at de hadde
fått bistand fra regnskapskontor, advokat eller landbrukskontoret til eierskifteprosessen.
Også de informantene som ikke hadde overtatt ennå sa at de hadde planer om å få bistand
utenfra. Ikke alle informantene hadde hatt takst på landbrukseiendommen før de overtok. Av
personlige hensyn stilte jeg ikke for inngående spørsmål når det gikk på de familiære
diskusjonene rundt overdragelsen. Men flere av informantene svarte at de syns nok at det var
ett litt vanskelig tema å snakke om med både foreldre og søsken. En av informantene
opplyste at det hadde vært noen problemer med fraskrivelse av odelsrett, men de andre
informantene hadde ikke hatt noen problemer med dette. Av hensyn til personvernsreglene
fra NSD stilte jeg ikke spørsmål om vederlag for eiendommen og ting rundt dette. Men de
økonomiske motivene kunne vært interessante og hatt med om det ikke hadde vært for kravet
om personvern. Dette fordi at de økonomiske motivene også kan være en motivasjonsfaktor.
Det kunne vært interessant å sett om det var noe forskjell på de økonomiske motivene når det
gjaldt heltidsgårdbrukere og deltidsgårdbrukere.
Det eneste økonomiskrettede spørsmålet jeg fant riktig å stille etter personvernsreglene var
om de hadde noen generelle tanker når det gjaldt nivå på ulike tilskudd og melkepriser. Noen
av informantene svarte at de syns produksjonstilskuddet var for lavt. Mens andre mente at
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nivået ikke var så ille, men det kunne vært organisert og oppbygd på en annen måte. De
fleste ga uttykk for at det var ikke rene økonomiske motiver som lå bak at de overtok en
landbrukseiendom, for de fleste virket ganske realistiske med tanke på inntektspotensialet.
De fleste som hadde vært i kontakt med ulike kredittinstitusjoner hadde også erfaring med at
det var greit å få lån til landbruksformål. Jeg kunne ikke spørre om beløp, men de ga uttrykk
for at det ikke var noen av de som hadde lånt penger til store investeringer. Flere av
informantene fortalte også om andre gårdbrukere som hadde fått lån til store investeringer og
som hadde fått økonomiske problemer i ettertid. Så noen av informantene mente at det
nesten var for lett å få lån til investeringsformål.
Luke og Tangstad (2011) har forsket på risiko på store investeringer i landbruket. Med jevne
mellomrom kan man lese i lokalavisene om gårdbrukere som har investert tungt i nye fjøs
med moderne teknologi og tatt opp for stor gjeldsbelastning og gått konkurs slik som noen
av informantene fortalte om. Men samtidig er det stadig et krav om fornyelse og å fortsette å
holde tritt med utviklingen og det krever investeringer. Luke og Tangstad (2011)
konkluderer med at gårdbrukere ikke tar tilstrekkelig hensyn til risiko ved store
investeringer. Investeringer har ofte andre mål en det økonomiske hensynet som veier tyngre
og de legger for stor vekt på det utvidete inntektsaspektet. Deres funn er med på å forsterke
synet på at kanskje mange gårdbrukere gjør for tunge investeringer og at det kanskje er for
lett og få lån til å gjøre slike investeringer. Jeg har ikke spurt mine informanter om konkrete
beløp og investeringer som de har gjort fordi det ville gå utover personvernet i forhold til
regelverket fra NSD. Siden det ikke var noen av mine informanter som fortalte om at de
personlig hadde erfaring med å ta opp lån til store investeringer fikk jeg i liten grad
informasjon som kunne bekrefte eler avkrefte Luke og Tangstad (2011) sine konklusjoner. I
Landbrukets utredningskontors rapport fra 2010 svarer 43 % at de har gjennomført
investeringer på over 500 000 kroner siden de overtok. 42 % har også planer om å
gjennomføre investeringer av samme verdi. Mine informanter skiller seg som nevnt litt fra
dette. Årsakene til det kan være at flere av informantene har eller skal overta
landbrukseiendommer som har grei standard på bygninger og produksjonsapparat. På flere
av eiendommene har det også blitt foretatt investeringer av stor grad de siste 20 årene. Så
grunnen til at mine informanter ikke har så store investeringsplaner som rapportens resultat
kan være at de rett og slett ikke har behov for betydelige investeringer som andre kanskje
har. Flere av informantene uttrykker også at de ikke har noen ambisjoner om å produsere
mest mulig. Dette kan også være årsaken til at de ikke ønsker å investere med tanke på
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utbygging av eksisterende produksjonsapparat.
Farstad (2006) sier i sin undersøkelse av bønders yrkesstolthet at 47 % av de spurte er helt
enig i påstanden at de er stolt av å være bonde. Også denne faktoren av yrkesstolthet var noe
jeg ville undersøke. Løkeland-Stai og Lie (2012) presenterer ni myter og en løgn om norsk
landbrukspolitikk i sin bok der to av mytene de tar opp er at norske bønder er snyltere med
sugerør i statskassa og at nasjonen tynges av høye matvarepriser som er bøndenes skyld. Nå
har denne boken en del materiale for å avkrefte disse mytene, men det som er interessant er
at det faktisk foreligger slike myter. Det er ganske sterke påstander. Hvordan kan da
gårdbrukere være stolte av yrkestittelen sin? Jeg tror det er mye uvitenhet som kan være
grunnlag for disse påstandene. Landbruk og særlig landbrukets økonomi er ganske
komplekst å sette seg inn i og det er mange forhold som spiller inn, og ofte kan mediene
laget et ganske entydig bilde av saken. Spesielt i disse tider da denne oppgaven skrives ble
statens jordbruksoppgjør fremlagt og det ble brudd allerede før forhandlingene startet (mai
2012) er dette et hett diskusjonstema i mediene og på andre sosiale møteplasser. Så det er jo
klart noe som engasjerer. Men kanskje på litt feil grunnlag. Jeg så på nyhetene i mai 2012 at
de intervjuet en mann som mente at når den gjennomsnittlige inntekten til gårdbrukere var
godt over 400 000 kr så burde de ikke klage, han jobbet i Posten og tjente bare litt over
300 000. Men hadde de sagt til han hvor mye av gårdbrukernes inntekt som faktisk kom fra
produksjonen på gården og hvor mye som kom fra annet arbeid hadde han kanskje svart
annerledes. Dette er bare et eksempel på fremstillingen av saken, kanskje medienes
fremstilling ikke viser hele bildet, men medienes makt er stor, og de påvirker folk flest og får
de til å tro på dette, nettopp fordi det ikke er noen som forteller dem noe annet. Kanskje det
er derfor at slike myter som tidligere nevnt eksisterer.
Når jeg har jobbet med denne oppgaven i flere måneder har jeg fått en enda større respekt for
gårdbrukerne og deres arbeid. Nettopp fordi at de er stolte av arbeidet sitt til tross for at de
selv sier at bonde generelt sett ikke er noe positivt ladet ord. Jeg spurte mine informanter om
hva de syns om yrkestittelen gårdbruker, og om det var noe de var stolte av å være. Alle
svarte ja, at det var de, men alle trakk også frem i varierende grad at det kanskje ikke var den
generelle oppfattningen. Men at de mente at gårdbrukere kanskje hadde en ufortjent dårlig
status og at de ønsket at dette kunne vært annerledes. Men oppfattningen blant folk flest er
kanskje noe tvetydig, mange er stolte av norsk landbruk og de verdiene det gir, men mange
har også et tvilende syn til at det er en næring som mottar store subsidier. Informant 3 hadde
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et godt svar på dette spørsmålet, fordi han hadde også det inntrykket om at det kanskje ikke
var et positivt ord i alle sammenhenger, men det var jo tross alt gårdbruker han var, derfor
prøvde han å bruke det som et positivt ord for å få frem de positive sidene ved
yrkesstoltheten. Så analysen av informantenes svar på deres yrkesstolthet viser at
gårdbrukerne er stolte av yrket sitt, noe som jeg vil si er en viktig faktor som spiller inn på
motivasjon til å velge å satse som gårdbruker å drive videre.
En annen viktig faktor jeg på forhånd trodde spilte inn på motivasjonen var forholdet til
tradisjoner, og det å holde gården i familien, siden mange gårder ofte går i arv i mange
generasjoner. Også tilhørigheten til bygda og stedet går inn under tradisjon og tilknytning. I
Landbrukets utredningskontors rapport fra 2010 svarer 11,1 % at de tok over for å unngå at
gården gikk ut av familien. I Landbrukets utredningskontors rapport fra 2009 svarer 15 % at
de tar over på grunn av dette. I Lønnings¹ (2000) undersøkelse svarer 32 % det samme. Alle
mine informanter er oppvokst i det man kan kalle ei bygd, og flere av dem har også bodd i
større byer under studiene. Noe som overrasket meg er at akkurat dette spørsmålet med
tradisjoner, familiære forhold og det å holde gården i slekta var det spørsmålet der mine
informanter var mest forskjellige. To av mine informanter svarte at det ikke var spesielt
viktig for dem å holde på gården i slekta og dette med tradisjon og tilhørighet var ikke noe
de tenkte spesielt over. Mens andre informanter var midt i mellom der de var noe opptatt av
tradisjon og familiære forhold, men det var ikke noe de tenkte på ofte. I den andre ytterkant
var informantene som var beæret over å få føre slektsgården videre og var svært bevisste på
å holde på tradisjoner. De uttalte at det skulle veldig mye til at de skulle selge gården, og at
de også følte det som en slags plikt i forhold til familien å føre gården videre.
Det er også stor forskjell på hvor lenge eiendommene har vært i familien til informantene, og
dette ser også ut til å ha en ganske stor innvirkning, for det er de informantene som sier at
gården har vært i familien i mange generasjoner bakover i flere hundre år som er mest
tradisjonsbundet til gården. Også kjønn ser ut til å spille en rolle, som tidligere nevnt fordeler
mine informanter seg på to kvinner og fem menn, Begge de kvinnelige informantene er blant
de som er opptatt av tradisjoner og tilhørighet. Informant 5 er en av de som har en eiendom
som har vært i familien lenge og hun har mange gamle bygninger med mye historie. Selv om
hun ikke driver aktiv drift på eiendommen så er hun blant de som er mest opptatt av
tradisjoner og hun er opptatt av å holde på gården i familien, og hun svarer på denne måten:
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Gården har vært i familien i mange generasjoner i rett nedadgående linje. Jeg føler meg mer
som en tradisjonsbærer enn en gårdbruker.

Informant 7 skal overta en eiendom som har vært i familien lenge, og som også har mange
gamle bygninger med mye historie og han uttrykker:
Det er noe med det at man skal videreføre gården i like god eller bedre stand som når man
overtok den selv.

Dette kan tolkes som et tradisjonsutsagn på en indirekte måte. Det forteller at informanten er
interessert i å føre gården videre og ta vare på det han forvalter på en god måte. Flere av
informantene brukte mye tid på å fortelle om gården sin og var tydelig stolte av eiendommen
og mulighetene. De trakk også frem dette med tradisjoner og familie i tilknytning til flere av
de andre spørsmålene også. Tradisjon var en motivasjonsfaktor som utmerket seg klart i
intervjuene.
Flere av mine informanter har familie og egne barn. Dette ser ikke ut til å være noen
utløsende faktor på om de føler gården bør være i familien eller ikke, men informant 2 sier at
han kanskje har fått et mer bevisst forhold til det etter han fikk barn selv og uttrykker det på
denne måten:
Det er ikke noe jeg tenkte så mye på før jeg fikk barn, men jeg vil tro det at når han vokser
opp og gror til så er det stas vis han vil videreføre det jeg forhåpentligvis har gjort på en god
måte. Men det blir ikke noe krav eller om jeg syns det er synd om det skulle havne på andre
hender, det vet jeg ikke men, det har jeg ikke reflektert så mye over. Men jeg syns nok det er
artig om han skulle klare det videre.

Mitt avsluttende spørsmål, og spørsmålet som var direkte knyttet til problemstillingen gikk
på motivasjon. Og det var jo det jeg var mest nysgjerrig på å få vite noe om.
I Landbrukets utredningskontors rapport fra 2010 ble deltagerne i rapporten ble spurt om
hvilke forhold som veide tyngst da de valgte å ta over gården. Dette spørsmålet kan
sammenlignes i en viss grad med min problemstilling, her svarte 64,2 % at de hadde
interesse for gårdsarbeid, 24,7 % tok over fordi de ville bo på gården og 11,1 % tok over
fordi de ville unngå at gården gikk ut av slekten. I Landbrukets utredningskontors rapport fra
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2009 var det en ganske lik fordeling. 32 % svarte at den viktigste årsaken til å overta gården
var at de likte gårdsarbeidet, 26 % svarte at det var fordi de ønsket gården som bolig og 15 %
svarte at det var fordi de ikke ønsket at gården gikk ut av familien.
Det var et bevisst valg å ha dette spørsmålet tilslutt, fordi da hadde det forhåpentligvis blitt
dannet et grunnlag gjennom de andre spørsmålene som kunne hjelpe til å belyse dette
avsluttende spørsmålet. Men svarene var ikke som jeg hadde forventet meg på forhånd. Det
er vanskelig å sette ord på hva som kan være grunnen til det, men etter å ha gått igjennom og
analysert informantenes svar så kommer jeg frem til at de har mindre klare tanker om
motivasjon enn det jeg hadde sett for meg på forhånd. En av grunnene til dette er at de
kanskje ikke har tenkte så nøye igjennom det på forhånd om hva det er som motiverer de.
Flere av informantene har vært klar på at de skulle overta eiendommen i lang tid. Så kanskje
de på en måte bare har bestemt seg for at de skal overta, og har den planen klar, uten å ha
noen gjennomtenkt motivasjon for planen. Det er ingen av informantene som svarer veldig
konkret på dette spørsmålet, de fleste må tenke litt og er litt usikre på hva de skal svare og
kommer med litt delte svar. De fleste informantene kom med ganske korte svar på
spørsmålet om motivasjon. Dette gjorde at analysearbeidet ble utfordrende. Men jeg fant en
del om motivasjon som kom frem i de andre spørsmålene som ble stilt i intervjuet. Det var jo
også meningen, at spørsmålene skulle være med på å vise bakgrunnen og oppbygningen av
motivasjonen.
De svarer ganske ulikt på spørsmålet om motivasjon, men det er knyttet til at de er i litt ulike
situasjoner. Men en ting som går igjen er faktoren som går på interesse og livsstilsvalg. Alle
informantene er klare på det at det er en interesse som driver de, og det er hva man kan kalle
hovedkraften til valget om å ta over en landbrukseiendom. Alle trekker også inn livsstil i en
eller annen sammenheng. Så dette beviser Lønning¹ (2000) sine påstander om at
livsstilsgårdbrukerne er en stor grad av fremtidens gårdbrukere som nevnt i 3.1. Det er
forskjell på hvor involvert informantene er i den daglige driften og produksjon på gården, og
de som har gårdsdriften som sin daglige arbeidsplass uavhengig om de har formelt tatt over
eiendommen eller ikke er de som er sterkest i sin betegnelse av dette som et valg av livsstil
noe som er naturlig begrunnet med at de andre informantene er i en annen situasjon med
annet arbeid som i større grad påvirker hva de betegner som livsstilen sin.
Motivasjonsteori er beskrevet i 3.2. Prestasjonsmotivasjon er noe som informantene
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uttrykker i varierende grad. Flere av informantene trekker frem dette med elitemelk og andre
ulike utmerkelser for god kvalitet på levert arbeid. Men det er ikke alle informantene som
trekker inn disse faktorene i spørsmålet om motivasjon. Men det kan være tilfeldig at de ikke
har nevnt det. Kompetansemotivasjon er til stede hos alle informantene. De utrykker denne
formen for motivasjon sterkest gjennom sin interesse. Alle gir uttrykk av at arbeidet er noe
de føler seg kompetent til og har kunnskap til. Ingen virker usikre sin egen kompetanse av
det som fremkommer i intervjuene. Dette er kanskje litt bemerkelsesverdig, ettersom det
ligger så mye kunnskap om ulike temaer innenfor et arbeid i landbruksbransjen.
Gårdbrukerne arbeider ofte på egenhånd og har lange arbeidsdager. Men allikevel utrykker
alle informantene kompetansemotivasjon. En faktor som virker til å styrke denne
kompetansemotivasjonen er sosial tilknytning til andre gårdbrukere. Flere av informantene
svarer at de har ofte kontakt med andre som også driver gård. De diskuterer landbruksfaglige
tema og utveksler erfaringer. Informantene viser tydelig at de setter pris på dette nettverket.
Denne sosiale tilknytningen bidrar til økt læring og økt kompetansemotivasjon.
I intervjuene ble det også stilt spørsmål om informantene følte at de ofret noe fritid ved
valget om å bli gårdbruker, men de fleste så ikke på dette som noen relevant faktor og
uttrykte i liten grad at det hadde noen betydning, for det var noe de var klar over og det var
et bevisst valg og var med i livsstilsdelen. Informant 7 er den som utrykker interesse mest
blant informantene, han snakker engasjert om driften og viser virkelig at han er interessert i
det han driver med, og på den måten så viser motivasjonen seg selv på en indirekte måte.
Livsstil og interesse er som sagt den motivasjonsfaktoren som går igjen blant alle
informantene samt at de utrykker i varierende grad at de syns at det er noe som er artig å
drive med og de liker arbeidet og livsstilen. Videre svarer de mer delt på dette spørsmålet.
Informant 2 er den som er mest opptatt av prestasjonene med å produsere produkt. Han
trekker frem dette med elitemelk, levere kvalitetsvarer og ha et bevisst forhold til å sikre best
mulig kvalitet, han utrykker dette blant annet på svaret om motivasjon:
Jeg syns det er artig og få til gode resultat, dette med å få elitemelk for eksempel, levere
kvalitets varer hele veien. Jeg har et bevisst forhold til det, ikke bare på melk men også det
med dyrevelferd, at det ser fint ut rundt deg, at du har ting på stell, i forhold til redskap og det
agronomiske men også det økonomiske. …. Så det er det som driver meg mest er og levere
kvalitet. Ikke å produsere mest mulig, der er jeg ikke i det hele tatt.
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Informant 4 trekker frem meningsfylt arbeid som en faktor til motivasjon. Alle informantene
utrykker i varierende grad at de ser på produksjon som en motivasjonsfaktor, men informant
4 er den som utrykker dette mest konkret:
Jeg liker arbeidet rett og slett, jeg har interesse for det, jeg tror det er noe med livsstil på en
måte at man har unger og sånne ting. …. Og det er et meningsfylt arbeid, det er et
motiverende arbeid syns jeg. Jeg liker det med å komme til fjøset og gjøre et konkret arbeid
og avslutte det og ser at kuene står der og er tilfredse, det er motiverende syns jeg.

Informant 6 er den som skiller seg mest ut blant informantene i det forholdet at han har kjøpt
landbrukseiendom på det åpne markedet i motsetning til de andre informantene som har
overtatt fra familie, så jeg var spent på om han hadde en annen motivasjon enn de andre
informantene. Og han er blant de som svarer mest konkret på motivasjonsspørsmålet,
kanskje fordi hans valg har vært basert på litt andre faktorer enn de andre informantene på
den måten at han har tenkt igjennom det mer bevisst. Han trekker frem flere
motivasjonsfaktorer i svaret på spørsmålet om motivasjon:
Nei, hva annet skal man gjøre da? Jeg har ønske om å utbedre noe, og er min egen herre og
setter stor pris på det. .… Jeg er interessert i dette og det er et allsidig arbeid.

6.1 Avslutning diskusjon
Årsakene til motivasjon er altså delte. Etter denne analysen og gjennomgangen av spørsmål
som hadde som formål og vise en helhetlig bakgrunn for motivasjonen sitter jeg igjen med
tre motivasjonsfaktorer som merker seg ut:
- livsstil og interesse
- yrkesvalg
- forpliktelse og tradisjon

6.1.1 Livsstil og interesse
Alle av mine informanter mener livsstilen er en viktig faktor når det gjelder valget om å ta
over en landbrukseiendom. Ikke alle nevner dette helt konkret i spørsmålet om motivasjon,
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men nevner det i andre deler av intervjuet, og alle er relativt klare på at det å drive en gård er
ikke en jobb, men det er en livsstil. De fleste informantene mener at det er et bevisst valg
også av livsstil når de har tatt valget om å overta en landbrukseiendom. Informantene
beskriver livsstilen forskjellig, men alle gir et meget positivt inntrykk av denne type livsstil.
Ingen av informantene uttrykker at de føler at de har valgt bort andre ting ved å velge denne
livsstilen. Det å drive en gård med produksjon er mye arbeid, og gårdbrukerne bor og
arbeider på samme sted. Ingen gir uttrykk av at de føler seg for bundet til arbeidet. Mine
informanter har et noe ulikt forhold til hvor mye av produksjonen på gården som de deltar
aktivt i, og det er de som har sitt daglige arbeid med produksjonen som er mest klare på at
det er et bevisst valg av livsstil. Interessefaktoren har en klar sammenheng med livsstil, men
har også en egen betydning. Informantene utrykker alle en interesse for gårdsarbeid,
produksjon, dyr og helheten i muligheten de har ved å bo og arbeide på en gård. Særlig de
mannlige informantene viser stor interesse for arbeidet. Flere av dem trekker frem interesse
for å utbedre bygninger på eiendommen og interesse for å utvikle både produksjon og
maskinpark videre.

6.1.2 Yrkesvalg
Det å kalle en faktor for yrkesvalg kan bety mange ting, men i dette tilfellet så samsvarer det
med livsstilsfaktoren. Fordi det inntrykket jeg har av informantene er at gårdsarbeidet er
deres livsstil, men samtidig så er det jo deres yrke allikevel. Selv om flere av dem har annet
arbeid også, så ser de fortsatt på gårdsarbeidet som yrke. Selv om dette henger sammen med
livsstilen så velger jeg å ha yrkesvalg som en egen faktor, nettopp fordi yrkesdelen av det å
drive og eie en landbrukseiendom er såpass vesentlig. Som tidligere nevnt er mine
informanter på et forskjellig stadium i prosessen om de har overtatt eiendommen eller skal i
fremtiden og i hvilken grad de driver produksjon på landbrukseiendommen, så derfor er
deres yrkestilknytning også forskjellig. Men for de som har arbeid med produksjonen på
gården uansett om de formelt eier landbrukseiendommen eller ikke så har alle en klar
oppfatning om at de har valgt yrke sammen med det å velge å ta over gård. Informantene
legger vekt på at de får brukt interessen sin i yrkessammenheng. I samfunnet for øvrig er det
vanlig å bytte jobb med jevne mellomrom. I landbruket så er dette ikke så enkelt, siden man
bor på arbeidsplassen sin og er bundet til både dyr og drift. Ingen av informantene gir noe
uttrykk for at de ser på dette som noen byrde. Flere trekker frem at de har en stor grad av
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frihet i arbeidsdagen og er sin egen sjef. Selvstendighet ser ut til å stå sterkt i yrkesvalget.

6.1.3 Forpliktelse og tradisjon
Ingen av informantene har uttalt at de føler seg direkte forpliktet til å ta over gården og føler
seg heller ikke oppdratt i den retningen. Men allikevel velger jeg å ta med forpliktelse som
en faktor, fordi forpliktelse kan være et ord som beskriver en følelse av tilhørighet både til
stedet, bygda og familien og et ønske om å drive gården videre på bakgrunn av dette.
Informantene er i meget varierende grad opptatt av tradisjon. Tradisjonsfaktoren er faktisk
veldig lett å skille informantene på. Det kommer klart frem at kvinnene er mer
tradisjonsbundne enn mennene, og jo lenger opp i Gudbrandsdalen informantene bor, jo mer
er de opptatt av tradisjon og videreføring av gården. Den geografiske faktoren er interessant,
grunner til det kan være at de som bor i den sørligste delen har en større nærhet til by, og det
kan være en påvirkning. Flere av informantene bor på en landbrukseiendom som har vært i
familien i lang tid, disse er blant de som har sterk tradisjonstilknytning til eiendommen.
Noen av informantene nevner også boligsituasjonen innenfor tradisjonstilknytningen. De
setter pris på å bo landlig til. Flere av informantene nevner også at de setter pris på å bo nært
familie. Det er de som har nevnt at de skal bo på gården sammen med foreldrene sine, og de
setter pris på dette samholdet. Det er også en tradisjonsfaktor, fordi det er ofte slik at to
generasjoner bor sammen på gården.
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7. Konklusjon
Målet med denne oppgaven var å finne ut hva som var motivasjonen bak valget om å ta over
eller

kjøpe

en

landbrukseiendom.

Odelsloven

og

familieoverdragelser

av

landbrukseiendommer er særnorsk og spesielt. Det finnes ikke noe sammenlignbart i andre
land. Norske gårdbrukere har stort sett gården sin hele sitt yrkesaktive liv. I mange andre
land er det vanlig å kjøpe og selge landbrukseiendommer på lik linje med andre bedrifter.
Siden dette er så spesielt må det ligge en unik motivasjon bak hos de som velger å ta over
eller å kjøpe en landbrukseiendom. Denne konklusjonen skal vise bakgrunn og årsak for
motivasjon og definere motivasjonen.
Gjennom syv kvalitative intervjuer har det vist seg å være flere årsaker til motivasjon.
Motivasjonen avhenger i hovedsak av om man er heltidsgårdbruker eller har arbeid utenom
gårdsdriften og av hvilken grad av produksjon gårdbrukerne er daglig involvert i.
Gjennom resultatene som er kommet frem fra diskusjonen og analyse av datamateriale fra
informantene så konkluderer jeg oppgaven med at det er tre avgjørende hovedfaktorer som
motiverer til å overta en gård. Disse er:
-

livsstil og interesse

-

yrkesvalg

-

forpliktelse og tradisjon

Alle disse faktorene er i varierende grad til stede hos informantene i undersøkelsen.
Variasjonen kan forklares med at noen av informantene har ikke aktiv produksjon på gården
eller har ikke produksjonen som sin daglige arbeidsplass ennå, derfor er det naturlig at disse
ikke er like opptatt av yrkesvalget som informantene som driver produksjonen i det daglige.
Livsstil og interesse er en motivasjonsfaktor som er tilstede hos alle informantene. Det er et
bevisst valg av livsstil og alle trekker frem positive sider ved livsstilen. Interesse for
landbruk og produksjon er sterk hos de informantene som driver aktiv produksjon. De har et
ønske om å produsere noe og oppnå resultater. De ønsker å videreutvikle arbeidet og flere
ønsker å øke produksjonsvolumet noe.
Yrkesvalget er en faktor som hovedsakelig er tilstede hos informantene som driver aktiv
produksjon på eiendommen. Det viser seg at motivasjon knyttet til yrkesvalg er klart størst
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hos heltidsgårdbrukerne. Det er en naturlig konsekvens av at de kun har et yrke å konsentrere
seg om. De informantene som er deltidsgårdbrukere med aktiv produksjon uttrykker et ønske
om at de ønsker å forsøke å være heltidsgårdbrukere i fremtiden. Dette ønsket kan vise at
yrkesmotivasjonen for gårdsarbeid og produksjon øker ved en større grad av
arbeidstilknytning til dette.
Det går et klart skille i den siste faktoren, forpliktelse og tradisjon. Kvinnene i undersøkelsen
er mer opptatt av denne faktoren enn det mennene er. Det ligger også et geografisk skille her.
Det viser seg at de informantene som bor lengst sør i Gudbrandsdalen og som bor nær by
områder er mindre opptatt av tradisjon, forpliktelse og tilhørighet enn de informantene som
bor lengre opp i det geografiske området. Det er ingen av informantene som tar over
eiendommen av forpliktelse. Flere av informantene har sterk tradisjonstilknytning til
eiendommen og er opptatt av dette. De fleste av informantene som har en eiendom som har
vært i familien gjennom mange generasjoner har sterk tradisjonstilknytning og føler en viss
forpliktelse til å videreføre denne tradisjonen. Noen av informantene uttrykker også at de
ønsker å forvalte det arbeid som tidligere generasjoner har lagt ned i produksjonen og de vil
videreføre dette til senere generasjoner.
Informantene utrykker alle at de har kompetansemotivasjon for eget arbeid. En av de
viktigste årsakene til at de har utviklet kompetansemotivasjon antar jeg er fordi at alle som
driver aktiv produksjon har et godt nettverk med andre melkeprodusenter. Dette bidrar til å
heve kompetansen og følelsen av mestring og dyktighet.

7.1 Videre arbeid
Utfordringen ved denne oppgaven er at den har hatt en tidsbegrensing på et semester. Av den
grunn har det vært begrensede muligheter til hvor mange intervjuer det har vært mulig å ha. I
videre arbeid kunne det vært interessant å foreta flere intervjuer, gjerne fra andre
produsentretninger for å sammenligne motivasjon. Noe jeg var inne på i planleggingen men
som utgikk av hensyn til tidsbegrensingen er å ta med de som har odelsrett men som har
valgt å ikke benytte seg av denne. Det kunne være interessant å finne årsaker til manglende
motivasjon hos disse.
En annen gruppe man kunne inkludert er de som har overtatt en landbrukseiendom for 10-15
år siden, å se om deres yrkesmotivasjon hadde endret seg i løpet av denne tidsperioden. På
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grunn av at mine informanter kommer fra et begrenset geografisk område kunne kan i videre
arbeid funnet informanter fra en annen landsdel og undersøkt om det er noen forskjeller som
kan begrunnes med de geografiske tilknytningene. Det kunne vært interessant å vurdere om
gårdbrukere som bor i umiddelbar nærhet til store byer har en like stor tradisjonstilknytning
til eiendommen som mine informanter i det nordligste geografiske området.
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Vedlegg 1: Informasjon til intervjudeltagere
Dette er en bacheloroppgave som skrives i studiet Økonomi og Administrasjon ved
Høgskolen i Hedmark. Oppgavens formål er å sette fokus på fremtidig utvikling i norsk
landbruk, spesielt generasjonsskifte og eiendomsoverdragelse.
Veileder til prosjektet er Ole Gustav Narud, Høgskolen i Hedmark (tlf 62430463)
Kandidater til intervju er formidlet av Oppland Bondelag.
Dette er et personlig intervju, det innehentes personlige opplysninger om navn, alder,
bostedskommune og arbeid. Dette innhentes i intervjusammenhengen, og skal brukes i
oppgaven kun for å vise et ”bilde” av intervjukandidatene og fremstille disse.
Opplysningene lagres i tekstformat på oppgaveskriverens datamaskin, den ferdige oppgaven
skal også oppbevares i Høgskolen i Hedmark sine arkiver.
Prosjektet avsluttes 1. juni 2012 da oppgaven skal innleveres til Høgskolen i Hedmark. De
innsamlede opplysninger anonymiseres ved prosjektslutt.
Det er fullstendig frivillig å bli intervjuet til denne oppgaven, og ønsker om personlige
opplysninger vil bli ivaretatt. Intervjuobjektene får en muntlig forklaring på hva oppgaven
handler om og formålet med oppgaven og hva intervjuresultatene skal brukes til. Skulle
kandidatene ønske og allikevel ikke være med i oppgaven er det bare å gi beskjed til
oppgaveskriver.
Oppgaveskriver har taushetsplikt om andre opplysninger og det vil bli holdt konfidensielt.
Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste AS.

-

Oppgaveskriver. Britt Helen Skoglund, student ved Høgskolen i Hedmark.
Telefon: 95 14 36 58

Samtykke:
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Vedlegg 2: Intervjuguide
Innledning: Presentasjon av meg selv og prosjektet, presentasjon av informasjonsskriv
og samtykke, frivillighet og anonymitet.

Tema 1. Din rolle Hva er hovedproduksjonen på gården? Hvor stor er gården? (areal,
mjølkekvote osv.) Har du odel til gården/har du tatt over på odel? Hvordan har du forberedt
deg på overtagelsen, har du lenge vært sikker? Har du deltatt på noe kurs i forkant av
overdragelsen, eller fått noe veiledning/bistand utenfra? Har foreldrene dine oppdratt deg i
retning av å overta? Hvordan har din deltagelse vært i forhold til evnt søsken? Deltok du
mye i gårdsarbeidet når du var barn/ungdom? Ønsker du å oppdra barna dine til å være
interessert i gårdsdriften og delta? Har du utdannelse innenfor landbruksnæringer? Tok du
med en eventuell fremtid som gårdbruker i vurderingen når du skulle velge utdannelse?
Evnt andre kommentarer?

Tema 2. Fremtiden, arbeid, økonomi Hvordan ser du for deg fremtiden?
Hvordan vil du drive gården ideelt sett i fremtiden? Har du planer om å utvide? Evnt på
hvilken måte? Har du jobb utenom gården eller planer om det? Har du planer om å ha jobb
utenom i fremtiden? Hva er hovednæringa på gården og tenker du å endre denne? Hva syns
du om de offentlige tilskuddene? Hvordan ser du for deg driften om 10 års tid? Driver du
stølsdrift om sommeren, er dette noe du vil fortsette med? Har du mye kontakt med andre
gårdbrukere? Setter du pris på et sosialt nettverk med andre gårdbrukere?

Tema 3. Rekruttering, yrkesstolthet, motivasjon Hva mener du om
rekrutteringen til landbruket? Hva tenker du om yrkestittelen gårdbruker, er det noe du er
stolt av å være? Har du deltatt i noe form for rekrutteringstiltak? Hva slags tanker har du om
fremtiden i landbruket generelt? Spesielt da produksjonstilskudd, andre tilskuddsordninger,
rente, investeringer osv. Hva mener du om innholdet i landbruksutdanninger, er det relevant
for virkeligheten? Tror du at landbruket går i en retning av flere samdrifter? Tilslutt, hva er
det som motiverer deg til å være gårdbruker? Utdyp gjerne.
Eventuelt andre kommentarer og oppfølgningsspørsmål.

