
 TIRSDAG 7. APRIL 2015  ·  STAVANGER AFTENBLAD10

NYHETER 

LIKESTILLING
– Når spørsmålet om hvem av 
ungene som skulle ta over går-
den kom på banen, svarte de 
fleste bønder «det er det sam-
me for oss om det er sønnen eller 
datteren vår som tar over». Men 
det passet liksom alltid dårlig 
når jenta på gården spurte om 
å få kjøre traktor, sier Reidun 
Heggem ved Norsk senter for 
bygdeforskning.

Hun har i en doktorgrad 
undersøkt hva norske bønder 
legger i begrepet «den gode 
bonden» og sett på hvilke hensyn 
som spiller inn når foreldre 
vurderer hvilket av barna som 
skal overta gården.

Gutter har traktor-gen
– Det er fortsatt en vanlig oppfat-
ning blant norske bønder at gut-
ter er født med en interesse for 
traktorkjøring, maskiner og tek-
nologi, mens jenter har en iboen-
de omsorg for dyr, sier Heggem 
til Kilden informasjonssenter for 
kjønnsforskning. 

Fordi mange bønder mener 
at det å håndtere traktor er en 
essensiell del av det å være bon-
de, konkluderer de med at det 
bare er gutter som kan drive en 
gård uten å være avhengig av 
partneren sin.

– Resultatet er at jentene blir 
vurdert som mindre egnet, fordi 
de ikke har opparbeidet seg kom-
petansen som foreldrene mener 
kjennetegner den gode bonden. 
Slike forestillinger kan bidra til å 
stenge jentene ute fra landbruket, 
mener Heggem.

Bare 14 prosent av hoved- 
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Trangt for traktor-jenter
hhBare 14 prosent av landets bønder er kvinner. Slik har det vært i 15 år. 

Det er en utbredt oppfatning blant norske bønder at gutter er best egnet til å kjøre traktor. Det skal være en av årsakene 
til at kvinneandelen i landbruket er svært lav.  FOTO: STEIN BJØRGE

driverne på norske gårdsbruk er 
kvinner og tallet har stått mer eller 
mindre stille i 15 år.

Landbruk i endring
Gårdsturisme og nisjeproduksjon 
er framtiden for de som sikter på 
å klare seg som bonde i dagens 
Norge. I det konvensjonelle land-
bruket blir det rom for stadig færre 
bønder og den tradisjonelle bonde-
rollen endres, skriver Kilden.

– Det multifunksjonelle land-
bruket krever også nye former for 
kompetanse, for eksempel innen-
for service, omsorg og kommu-
nikasjon. Det betyr at utdannin-
gen som jentene dro til byen for å 

skaffe seg, kan komme til nytte i 
landbruket, mener Heggem. 

Hun mener kvinnelige bønder 
uttrykker større ønske og vilje til 
endring, mens mannlige bønder i 
større grad foretrekker å drive slik 
de alltid har drevet. 

Usynlige, kvinnelige bønder
– Foregår det grønn omsorg el-
ler turisme på gården, er det mer 
sannsynlig at foreldrene vurderer 
datteren som den kommende arv-
takeren, sier Heggem. 

Men bøndene på de multi- 
funksjonelle gårdene er per i dag 
usynlige i statistikken. For å bli re-
gistrert i produsentregisteret, må 

gården være av en viss størrelse og 
drive konvensjonelt landbruk, som 
produksjon av melk, kjøtt eller 
korn.

Heggem mener at dersom man 
ønsker et reelt bilde av rekrutte-
ringen til landbruket, må alle for-
mer for landbrukseiendommer in-
kluderes i statistikkgrunnlaget, 
ikke bare de som står i produsent-
registeret. 

– Det er et jentepotensial i land-
bruket som ikke viser i statistikken 
i dag, mener Heggem.
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”Jentene 
blir vurdert 
som mindre 
egnet, fordi 
de ikke har 
opparbeidet 
seg den kom-
petansen 
som foreld-
rene mener 
kjenneteg-
ner den gode 
bonden.”
Reidun Heggem

Priser levert forhandler, årsavgift tilkommer. Forbehold om trykkfeil og avvik fra avbildet modell. CO2-utslipp fra 86 g/km, forbruk fra 0,33 l/mil v/bl. kjøring.
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