
Bonden er gårdens 

viktigste ressurs ?



• Hvor godt tar du vare på denne 
ressursen?

• Hvor mye investeres for å utvikle 
denne ressursen ?



Hvorfor 

bonde ?



Min drøm.

Min drøm er å være 

bonde.









Produksjon:
Melkekvote : 460.000
Antall dyr: 210
Ammekyr: 17
Grasproduksjon: Silo og rundball
Grus og sand ca 15.000 tonn/år





Neste generasjon ?

Foto: Hans Snerting, Rådgiver Tine. !





Vi har mulighet til å lykkes først når vi 
kjenner våre mål.





Vår visjon:

Nymoen: Fin velstelt 
og veldrevet inne som 
ute



11060 Nymoen



Kvalitetsmål: Sølvtina overleveres i 
april 2018



Våre overorda mål.

1. 100 % elitemelk.Sølvtina overleveres i april 
2018

2. 100 % kvotefylling

3. Driftskreditten er ubenyttet.

4. Oksekalv til Geno

5. Ingen branner eller ulykker



Nymoen er fin , 
velstelt og veldrevet 
både ute og inne.

• Mål 2017:

1. 100 % elitemelk

2. 100 % kvotefylling

3. Likviditetsbudsjettet er oppdatert 
annenhver måned, med mål om kr 
500.000 på bok 31.des.

4. Vi har avløser i 50% hele året.

5. Vi er friske og i god form.

6. Vi har sikret oss langsiktige avtaler på 
leie/kjøp grovfôrareal (100 da) i løpet 
av året.

7. Vi leverer et seminokseemne til Geno + 
GS-teste kviger.



Målene skrives ned og visualiseres 



Veltrent og i form.



Verdivalg 

Ydmykhet og takknemlighet



Målprosessen

1. Hvor er vi i dag ?

2. Hvor vil vi ?

3. Hvordan skal vi når dit (plan) ?

4. Hindringer ?

5. Hvordan føles det å ha nådd målet ?

Vi gjennomfører en målsamtale i romjula hvert 
år. (og deler målene med rådgiver/mentor)



Av de som bevisst setter seg mål
er det 25% som når målene 

Av de som bestemmer seg for når
målet skal være nådd er det 40% som når målet 

Av de som planlegger hvordan og når
målet skal være nådd er det 50% som når målet

Av de som forplikter seg og deler
målet med en annen person er det 65% som når målet 

Forskningsstudie om måloppnåelse

Kilde: The American Society for Training  and Development, 1998





SMART mål 

S spesifikt

M målbart

A attraktivt

R realistisk

T tidsbestemt



Produksjon/resultatutvikling
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Hvor stort er ditt 
potensiale ?

Gründercoach, Øyvind 

Skarstad

80 %

Av sukessen avhenger av deg 
20 %

Forretningsideen



Hvilke er dine beste egenskaper ?

• Petter Smart

• Morgenfuglen

• Stayeren

• Lagbyggeren

• Toast-masteren

• Systematikeren

• Dyreelskeren

• Økologen

• Jegeren

• Reparatøren

• Politikeren

• Kommunikatøren

• Selgeren

• Produsenten

• Økonomen

• Innovatøren

• Pruteren

• Individualisten



Husk !

Det e ingen som synes synd i stakkar’n
Sitat:Asbjørn Helland

E du en «GUTSER» 

Eller et «OFFER»

Atle Vårvik, MOT



Det måste vara nogot mer !

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-ND

http://cris-94.deviantart.com/art/Render-Ibrahimovic-353907156
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Hva er dine strategiske prioriteringer ?



Hvor mye vil du ofre for å nå dine 
mål ?



Fjellandbruket i Nord-Trøndelag



Fjellandbruket i Nord-Trøndelag.

Mål:

• 20 nye fjøs

• 1 mill liter mer melk

• 100 tonn mer storfekjøtt

• 750 da ubenytta areal tatt i konvensjonell drift

• 10 % økt verdiskaping på fem år.

• 20 % økning i grovfôravlingene



Fjellandbruket i Nord-Trøndelag.

Resultater:

• 19 nye fjøs

• 30% økning i melkeproduksjonen

• 16% økning i storfekjøttproduksjonen

• 750 da ubenytta areal tatt i konvensjonell drift

• 25 mill kr i økt omsetning = 10% økning

• Avlingsøkning og økt grovôrinteresse







Sprek og glad bonde
Målsettinger:

• Øke kunnskapen om kosthold og egen helse (på en slik måte at 
det kan bidra til økt verdiskapning).

• Øke bondens overskudd for å redusere ulykker i landbruket.



Program «Sprek og glad bonde». 

Otkober 2014: Meråker

Styrketrening, sirkel. Oppvarming til musikk

Testing maks O2

Skyting , innendørs  Meråker vgs

Foredrag, innstilling, motivasjon, prestasjon. Frode Estil

Bassengtrening, Meråker kurbad

Foredrag, kosthold og ernæring. Kjøkkensjef Jens P.Svingen

Faginnlegg bruksutbygging storfe og melk v/TINE

Intervalltrening i blautmyr v/Frode Estil

November 2014: Høylandet

Fellestrening, spinning  v/Stallsporten Jo Are Kjøglum

Styrketrening og dans v/sportsbonde Hilde Kyllo

Januar 2015: Lierne

Styrketrening, mage/rygg

Foredrag: Relasjonsbygging, drømmer og mål v/Vivi-Ann og Terje Limandvik

Faginnlegg: Finansiering bruksutbygging v/Sparebank 1

Langtur på ski 2timer individuelt

http://www.smn.no/
http://www.smn.no/


Sprek og glad bonde

Hva gjør vi?

Hva oppnår vi?



Samlingsbasert
❖ 3 samlinger over en 6 måneders periode. 2-3 

dagers samlinger.

❖ 3 fellestreninger

❖ Hver deltaker får tilpasset treningsprogram og 
oppfølging.



Treningssamlingene

❖ Varierende og forebyggende trening.

❖Faglige innslag.

❖Sosialt.



Fellestreninger

❖Forskjellig fokus på hver trening.

❖Kondisjon, stabilisering, styrke, mage/rygg.

❖Ta med seg øvelsene hjem



Testing
❖Vo2maks test Campus Steinkjer

❖ Test på første samling. Retest på siste samling. 

❖ 6 mnd mellom testene



Resultat

• Spreke bønder menn. Gjennomsnittlig økning i vo2max på 4 %

• Spreke bønder kvinner. Gjennomsnittlig økning i Vo2max på 11 %

• Gjennomsnittlig økning i Vo2max hele gruppa på 7,5 %

• Oddbjørn Floan: «Dere har greidd å lage et godt miljø, at så mange stilte til 
retest er et bevis på dette. I tillegg til de gode resultatene.»



Evaluering/tilbakemelding
• Bedre fysikk og psyke

• Positivt for psykisk helse å stifte bekjentskap med flere i samme situasjon

• «Tåler nedturene i fjøset bedre»

• «Sosialt viktig for min del å trene med andre»

• «Blitt noe mer sosial»

• «Motivert til å holde det gående»

• «Har fått ekstra motivasjon og den sosiale faktoren er bra»

• «Godt å være godt trent når man skal inn i en slik byggeprosess som vi gikk inn i»

• Bedre selvtillit, fått meg i gang med fysisk fostring 

• Meget positiv psykososial virkning

• Positivt for landbruksfaglig oppdatering og erfaringsutveksling



• «Har trent litt mer enn før, men tror den psykiske delen betyr mest. Har hatt sosiale 
samlinger som betyr mye i hverdagen»

• «Æ fant tebake min stolthet som bondekone. Vi representerer en unik gruppe i det 
norske samfunn»



Nøkkeltall

• Kostnad pr deltaker i pilotperidoen: 20.000,-

• Antall deltakere pr sesong 15

• Egenandel 5000,-



Sprek og glad bonde

- Et folkehelseprogram?



Mountain Agri Challenge.



De e itj tia te å sett på ræva nei…

Husk å gripe dagen 
og sjansen og gjøre 
dagen til din 
mulighet!

Takk for 
oppmerksomheten!


