
?Hvordan stille de riktige 
spørsmålene til rett tid?

- Grunnlag for god kommunikasjon 
- Vår rolle som ansatt i landbruksforvaltningen 
- Ulike type bønder vi møter og vil møte framover 
- Har vi noe å bidra med i forhold til rekruttering i næringen?

– flere hoder tenker bedre
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Holdninger som utgangspunkt 
for din innstilling til: 
- egen jobb og egen rolle 
- bonden og næringen

Holdningene dine påvirker 
din kommunikasjon 
- verdibasert 
- teknisk

Den profesjonelle samtalen 
- skal føres mot et mål 
- vi er ansvarlig 

Dine oppgaver 
- finne kundens ståsted og mål 
- bruke faglig kompetanse  
- formidle og inspirere

BA
Bondens utgangspunkt Bondens mål 

Bonden må 
- forstå 
- utføre 
- ville



Roller i forandring

 SLIK LØSER VI OPPDRAGET
 •    

virksom
bord.  

	•	Vi veileder og informerer om   
kravene i reglene.  

	•	Vi kommuniserer og deler vår   
kunnskap med virksomheter, 
forbrukere og andre grupper i 
samfunnet. 

tilsyn

veileder

kommuniserer

deler kunnskap

Veileder - men ikke rådgiver
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Deltidsbonden

Proffbonden

Utviklingslinjer

Distriktsjordbruk: 
Områder med generelt 
svak næringsutvikling og få 
alternative arbeidsplasser.  
Mindre driftsenheter, best 
egnet for 
grovfôrproduksjon.

Sentrale strøk: 
Nær befolkningstette områder med 
alternative inntektsmuligheter.  
Større driftsenheter, større 
valgmulighet for produksjon.

Proffbonden: 
Baserer sitt arbeid og 
økonomi på gårdsdrift.  
Fokus på produksjon og 
utvikling av gården. 
Blir bedre og større.

Deltidsbonden: 
Lever av arbeid utenfor 
gården, men driver gården 
selv. Mindre fokus på 
gårdens utvikling.

Trygghetssøkende: 
Arbeider ikke godt under 
stor usikkerhet. Bruker 
lang tid på å vurdere før en 
trygg beslutning tas. 

Risikovillig: 
Satsing på noe som er 
ukjent og innebærer risiko, 
gir inspirasjon. Mindre 
bekymret for utfallet.

Utvikling

Avvikling
Try

gghetssø
kende

Risik
ovilli

g

Utvikling: 
Bonden både ønsker å 
fortsette og gjør valg som 
fører til utvikling gjennom 
forbedring, utvidelse eller 
skifte til andre 
produksjoner og nye 
næringer.

Avvikling: 
Som regel over lang tid 
som følge av manglende 
tro på framtida og redusert 
satsing. Unntaksvis brå 
avvikling etter krise eller 

Utviklingslinjer



Produksjons-
bonden

Spesial-
bonden

Hobby-
bonden

Deltids-
bonden

Vekst-  
bonden

Vekstbonden

Stor, og vil bli enda større. 
Store investeringer, høy gjeld. 
Tradisjonelle produksjoner, men 
ser stadig etter nye løsninger.

Rådgivningsbehov: 
Topp kompetanse produksjon 
Oppdatert på utvikling og nye ting 
Lederskap og driftsledelse 
Setter bort oppgaver



Spesialbonden

Rådgivningsbehov: 
Næringsutvikling 
Finansiell kompetanse 
Lederskap og driftsledelse 
Arbeidsorganisering

Trad. produksjon i bakgrunnen. 
Utviklet en spesialitet. 
Bruker gården som base for nye 
næringer (turisme, bioenergi ol).

Produksjonsbonden

Rådgivningsbehov: 
Tradisjonell produksjonsrådgivning 
Hjelp til veivalg - eierskifte

Var en gang brukbart stor. 
Fortsatt dyktig produsent. 
Satser på egen arbeidskraft. 
Kvier seg for større endringer.



Deltidsbonden

Rådgivningsbehov: 
Tradisjonell produksjonsrådgivning 
Skattemessige tilpasninger 
Orientering om ordninger i landbruket

Fortsatt aktiv produsent. 
Men jobben styrer litt for mye.... 
Inntekten utenom gården 
viktigere enn på gården.

Hobbybonden

Rådgivningsbehov: 
Alternative produksjonsråd 
Skattemessig tilpasninger 
Kunnskap om landbruk

Lever på en gård. Leier ut jorda, 
men har hest og et par sauer. 
Økonomisk realitet i jobben 
utenfor, men hjerte på gården.



Generasjonsskifte

Ikke bare spørsmål om noen vil overta. 

Som regel skjer de største strukturelle endringene 
ved et eierskifte.

+ –:
Videre drift når jeg slutter?

Kilde: NF-notat nr. 1002/2013



Hvem overtar?

Kilde: NF-notat nr. 1002/2013

Overtatt eller etablert?

Kilde: NF-notat nr. 1002/2013



Hvorfor ble du….

Bonde: 

1. God ramme barns oppvekst 

2. Faglig interesse 

3. Viktig samfunnsoppgave 

4. Ønske om å være selvstendig 

5. Føler plikt for videre drift

Bedriftseier: 

1. Ønske om å være selvstendig 

2. Faglig interesse 

3. Gode inntektsmuligheter 

4. Føler plikt for videre drift 

5. Viktig samfunnsoppgave

Kilde: NF-notat nr. 1002/2013

• Satsing i landbruket 

• Unge tar over gårder 

• Vedtak i Bondelaget: 
Forbud mot syting! 

• Bygda snakker positivt 
om landbruket 

• Mange arbeidsplasser 
som følge av landbruk

Erfaringer på Sømna:


