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Ressursene på garden
• 60 da fulldyrka
• 100 da innmarksbeite
• 700 da produktiv skog
• Støl på Hødnstølen
• 28 t geitemjølkkvote
• Skjelkurv

Slik gjør vi det
Mjølkeproduksjon med 65 mjølkegeiter.
Leier 13 t kvote ekstra, til sammen ca 40
t.
Lager Skjelkurv av utrangerte geiter, ca
300 kg/år
Forer opp alle kje til slaktevekt over 3,5
kg. De fleste over 5,5 kg
Støler fra st. Hans og ut august på
Skjelstølen, Hødnstølen nord for
Beitostølen.
Er avlsbesetning for NSG , har levert to
bukker til seminstasjon.
Har en del verv i
landbruksorganisasjoner, NBS, Nsg, Osg,
Landkreditt Bank og Tine.

Garden ble kjøpt av Harald Lund i 1977
• Vært solgt en gang før ca tre år tidligere.
• «Ribba» for løsøre. I fjøset sto 15 pelssau, bortsett fra det var det ingen
drift på garden. Nybygd bolighus, ellers nedslitt og tømt for verdier.
• Garden var relativt dyr, fikk konsesjon med et nødskrik.
• Garden ble bygd opp igjen av Harald og Ingrid, først med sau, og fra 1988
starta de med mjølkegeiter.
• To døtre, Gro 1981 og Liv 1985.
• Oppvekst med deltagelse i drifta. God lærdom uavhengig av yrkesvalg
seinere i livet.
• Mange positive opplevelser og engasjerte foreldre satte landbruket i et
godt lys.

Generasjonsskiftet
• Oppvekst uten særlig fokus på hvem
av søstrene som eventuelt skulle ta
over gården.
• Gro valgte agronomutdanning, Liv
utdannet seg til lærer.
• Før saneringsprossessen ble satt i
gang var framtida til garden oppe til
diskusjon i familien, høsten 2008.
• Vi var enige om at det var viktig å
sette garden i stand for videre drift og
gjennomføre sanering selv om det
ikke var lagt en klar plan for
overdragelse. Salg kunne være aktuelt
og begge døtrene sa seg villige til å si
fra seg odel.

• Gro og Gunnar er eldste barn på hver
sin gard. En tidkrevende og litt delikat
prosess å velge.
• Da valget falt på Sørre Skjel ble vi
enige med lillesøster Liv om at arv
skulle holdes utenfor i oppgjøret. Hun
ønsket ikke noen form for
«kompensasjon» i forbindelse med
generasjonsskiftet.
• Videre avtaler og oppgjør var mellom
Ingrid og Harald og Gro og Gunnar.
• Brukte rådgiver i ca fem møter, god
hjelp i regelverk og økonomisk
veiledning. Liv var med på det første
møtet. Kostet ca 20000 kroner.

Nøkkelord før, under og etter generasjonsskiftet.
• Hvem skal ta over garden?
• Når skal garden overdras?
• Hvilke heftelser skal følge med
garden?
• Hvor skal de gamle bo?
• Hvilken pris er riktig?
• Hva med søsken?

Til nå og framover
Prosessen med å ta over begynte så smått høsten 2008.
Gro og Gunnar hadde lyst til å eie og drive gård med husdyrproduksjon.
Vi kjøpte gården i 2012 av Ingrid og Harald.
Vi ville drive omtrent slik de hadde gjort de fem første åra for å «bo oss til»
og se om bondelivet virkelig var noe for oss
Gunnar har full jobb utenom garden. Har vært et viktig bidrag økonomisk de
første 8 åra, og vil nok være det i overskuelig framtid også.
Det første året hadde vi «kveldsmatmøter» med Ingrid og Harald der drifta og
gjøremål på garden var på agendaen. Tok opp smått og stort som angikk både
det sosiale og det praktiske arbeidet.
Det ble gjort noen endringer i driftsapparatet, for eksempel bygd høytørke og
garasje og leid kvote.

