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En bondes hverdag

- vår vei inn i yrket

Agnethe og Odd Martin Gaalaas Baardseth

Dette er team Båberg:
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handler verken om å bli
størst eller mest spesiell,
men om alminnelig gårdsdrift som best mulig

utnytter de jordressursene og produksjonen vi har

på Båberg.

Vi møttes i

bygdeungdomslaget

“Måtte da vel kunne finna en 

med odel i BU a væ?!”
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Vi blir invitert til
visning på
Båberg før
gården blir lagt ut
med 

salgsannonse. 
Eierne ønsker å
selge til noen
som vil drive 
aktivt jordbruk.

Hvordan ble drøm til virkelighet

Total oversikt
over gardsbruk til
salgs i Norges 
land på Finn.no

Vi blir kontaktet
av selgeren som
har taksert
Båberg gård for 
salg.

Vi legger på
ingen måte skjul
på at vi ønsker å
få kjøpt
gårdsbruk. 

Skriver oss blant
annet opp på liste
hos TINE 
Rågivning

Mars 2015

Forhandling av
pris, møte med 
banken, muntlig
avtale om
gårdkjøp.

Odd Martin 
følger tidligere
eier så mye
som mulig
sommeren

gjennom

Vi skriver
kontrakt og
avtale om
kjøp av
Båberg. 

Tidligere eier f lytter. 
Vi har ansvaret for 
drif ta resten av året.

Vi er blitt
gårdeiere!

Ekstase!
Skrekkslagne.
Tørr vi?

April 2015

Sommer 2015

29.sept. 
2015

1. okt. 
2015

02. jan.
2016

Tidenes
morgen

2008

Båberg gård

Skal i 2018 produsere 298 tonn økologisk mjølk. 
196 tonn eid kvote og resten leid. 
Ytelse: 8600 EKM. 
Liter levert meieri: 7412 liter per ku. 
20 kg kraftfôr per 100 liter mjølk. 
Grovfôropptak 89 MJ.

Kjøpte buskap i produksjon og noe redskap fra forrige eier. En trygghet å ha 
mjølkeleveranse og inntekt fra første måned.

Ønsker å produsere mjølk på mest mulig grovfôr. På Lely A4 mjølkerobot har
vi god nytte av DLM som justerer ned kraftfôr etter kuas grovfôropptak. 

Oksekalver selges som livdyr ved 3 måneders alder.

Dyrka mark: 330 mål gras.
Nærmere 100 høydemeters forskjell på nederste og øverste åker.

Beiter: 70 mål

Skog: 550 mål

Tunet består av hovedbygning, kårbolig som leies ut, driftsbygning, 
korntørke, redskapshus hvor kjelleren er gjort om fra potetlager til
ungdyrfjøs.

Driftsbygning fra år 1967. Påbygg til melkegrav og hevet takstoler i 1994.
Kufjøs, kalveavdeling, to tårnsiloer med fylltømmere.
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Vårt felles livsverk
…og sku det gå på trynet, så har vi i alle fall prøvd.
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Støtteapparatet

Hva ser vi i glasskula 15 år fram i tid?

Vi har satt opp nytt kufjøs. 
Nåværende fjøs er omgjort til ungdyrfjøs.

Vi eier 300 tonn kvote.

Minimal bruk av kraftfôr grunnet
rekordavlinger fra enga.

Trygg norsk mat er blitt enda viktigere for 
forbrukere flest og politikerne som styrer
landet.

…unga er store nok til å gå i fjøset så vi 
kan ligga på sofaen…

Neida.

Joda.

Neida.  
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Optimister for 
norsk landbruk

• Får du mulighet til å drive 

gård – ta sjansen!

• Bruk en nøytral 3. part i

kontraktskriving.

• God likviditet. Sett heller

noe høyere ramme på

driftskreditten enn å være

bekymret for regninger den 

første tida.

Lykke til!


