
Smarte trekk og lure 
feller

Karin Hovde 
2.mars2019 

Flere generasjoner på gården? 

Foto Jonas Frank



Foto Jonas Frank



Datagrunnlag

Driftsgranskninger årlig 

regnskapsstatistikk 

basert på driftsregnskap 

fra ca 850 tilfeldig 

utvalgte gårdsbruk 

med over kr 80.000
i dekningsbidrag.

14 dybdeintervju med 

drivere og eller partnere 

i Steinkjer og Steigen 

kommune 2012 - 2014

Trender i Norsk 

landbruk 2016 

Representativt utvalg 

av 1584 brukere



Kontekst Utvikling i landbruket

Sjølvforsynings-

graden er nesten 

uendra på ca 50 %

Produksjonen

av kjøtt økt med 

75 % prosent

Gjennomsnittleg 

jordbruksareal per 

jordbruksbedrift auka 

frå 147 da i 1999 

til 239 dekar i 2016

!
Halvering 

av årsverk



Partners arbeidstid i jordbruket 
1991-2009
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Hva er arbeid på gården?

Gårdshusholdninger har mer:  
• Klesvask
• Renhold
• Servering 

Gårdsbruket er en bedrift som trenger administrasjon og ledelse

Lur felle: Å ikke se og verdsette hva hver og en bidrar med 



Fotolia RAW



De symbiotiske



De involverte



De parallelle



www.kun.nl.no



Et tidsbilde

En utvikling

Symbiose              Involvering         Parallellitet

?



Der partner er 

mer involvert 

i arbeid 

og beslutninger 

har bruket en 

høyere 

næringsinntekt



70 % mener partners 

deltakelse er viktig 

for deres trivsel 

og motivasjon 



Partners deltakelse gir større 

sannsynlighet for produksjonsøkning 

og tilleggsnæringer  



Rekruterring



Å involvere og å involvere seg 

«Han var ikke involvert i starten, det har kommet etterhvert. 
Kvinnelig driver 36

«Jeg har egentlig bare tatt meg til rette. Når man kommer fra 
gård og når man skal bo på en gård, så må man bare begynne 
å arbeide.» - Kvinnelig partner, 48

«Hvis det ikke er plass for meg på denne gården, hvis det ikke 
blir min tur snart til å gjøre det som er rett for meg, så har jeg 
rett og slett ikke noe her å gjøre» Kvinnelig partner  



• Arbeid på gården

• Felles prosjekter

• Dele planer og drømmer

• Se den andres bidrag

• Skap balanse mellom 

parforhold og gårdsdrift

Hva skaper involvering?



• Eierskap

• Avklaring av økonomiske og 

juridiske spørsmål

• Fordel varige økonomiske verdier 

rettferdig

• Ekteskap

Hva skaper involvering?



www.kun.no

Følg oss på Facebook & Twitter: 
KUNlikestilling

http://www.kun.no/

