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Gårdsråd –
et nyttig hjelpemiddel for din 
driftsledelse



Landbruk i SMN
• Utlånsportefølje 8,2 mrd
• Skadeforsikringsportefølje på 55 mill
• 3700 landbrukskunder med lån
• Markedsandel godt over 70% på Innherred
• Nest største bransjegruppe i banken
• Totalleverandør av finansielle tjenester til landbruket
• Landbruksteamet består av:

‐ 15 landbruksrådgivere 
‐ 4 spesialister på skadeforsikring landbruk
‐ 1 bransjeansvarlig for landbruk

• Banken skal være med på å utvikle landbruket i sitt markedsområde.
• Sparebank1 SMN skal være den beste landbruksbanken i landet.

• Landbruk er viktig for banken!!
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Landbruksrådgiverne Team Nord
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Odd Jarle 
Fjeldstad

Ytre Namdal

Ola Landsem
Midtre Namdal

Joar Moen
Midtre Namdal

Rune Schei
Fosen Roger Børsting

Fosen

Gunnar Aunsmo
Steinkjer

& omegn, Namdal

Julie Tangstad
Steinkjer 
& Omegn

Anja Gotvasli
Steinkjer og 

bransjeansvar

Johannes Håbrekke
Verdal

Knut Smågård
Stjørdal

Johan Olav V. Lian
Levanger og Frosta

Petter Skagen
Steinkjer & Omegn



Landbruksrådgiverne Team Sør
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Arne Solberg
Gauldal

Ola Hoseth Husby
Orkdal og Surnadal

Gisle Mellem
Oppdal og Rennebu

Simon Eggen
Orkdal og Surnadal



Skadeforsikring Landbruk
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Terje Sigurdsen Olav Holde Håvard Viken Rune Møller



Hva er et gårdsråd?
• Et gårdsråd er et forum der gårdens drift står i sentrum. 

• I rådet sitter utvalgte medlemmer som ønsker å bidra til at 
gårdsbruket ditt skal være en god arbeidsplass og gi deg et 
lønnsomt resultat.

• Rådet vil være et fast forum der du kan drøfte beslutninger 
som skal tas og utfordringer som dukker opp. 

• Det er viktig å understreke at selv om du har et kompetent 
og velfungerende gårdsråd, er det fortsatt du som tar alle 
avgjørelsene og har det hele og fulle ansvaret for 
gårdsdriften din. Du er bare ikke alene om det lenger!
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Fra og med 1. februar 2016 
har Norsk 
Landbruksrådgivning (NLR) 
overtatt konseptet 
"Gårdsråd". For NLR er det 
et mål å gjøre verktøyet 
"Gårdsråd" tilgjengelig for 
bønder over hele landet.



Et gårdsråd

er et møte 
der de som kan hjelpe deg å nå dine mål 
deltar!
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Hvorfor gårdsråd?
• Foreligger ei målsetting som brukeren har, samler 

støttespillere for å kunne nå målet

• Eksempler:
‐ Ønske om nytt fjøs
‐ Ny gårdbruker
‐ Bedre økonomistyring
‐ Ønske om bedre lønnsomhet
‐ Ved krise i drifta
‐ Hjelp til å ta bedre beslutninger, bedre beslutningsgrunnlag
‐ Motivasjonshjelp
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Hvorfor gårdsråd?
• Foreligger ei målsetting som brukeren har, samler 

støttespillere for å kunne nå målet
• Gjensidig forpliktelser, gir god fremdrift
• Avdekker sammenhenger bedre
• Hva er riktig finansiering og når?
• Hvordan føres regnskapet for pensjon/sykepenger osv
• Effektivt/tidssparende når alle er samlet rundt samme bord
• Mer helhetlig rådgivning 
• Motiverende!
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Gårdsråd, hvem skal delta?
• Opp til gårdbrukeren selv. 
• Ofte med:

‐ Regnskapsfører
‐ Bank
‐ Produksjonsrådgiver
‐ Familiemedlemmer (kårkaill, ektefelle)
‐ Byggeleder under bygging
‐ Nabo eller kollega
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Hva er bankens erfaring med 
gårdsråd?
• Meget god erfaring. 

• Flere og flere velger å ha gårdsråd pga stort driftsomfang 

• Pris avhenger av hvem som blir med. 

• Vår erfaring er at det ikke er kostbart. Gevinsten er langt 
større!

• Antall møter i året varierer ut fra behov.
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Gårdsråd

Er ikke bare for dem som har økonomiske 
utfordringer!
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