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Initiativtakerne til møtet om 
fôrsituasjonen på Undheim 
forrige uke, fortjener ros og 
vår anerkjennelse. De ut - 
 øver ledelse som situa sjo nen 
krever, og blir slik et forbilde 
som er verdt å følge. 

Bent Rune Sinnes

Gjennom Jærbladet kunne vi lese at 
landbruksorganisasjonene i Roga-
land inviterte til møte 13. juni om 
hvordan bøndene takler grovfôrkri-
sen. Asgeir Pollestad er en av initia-
tivtakerne. Han forteller i artikkelen 
at situasjonen er en psykisk påkjen-
ning for mange. Derfor vil arrangø-
rene ha problemet frem i lyset.  

Ledelse kan beskrives og omtales 
med uendelig mange gode teorier. Vi 
kan lage oss rammer og sette på oss 
briller som gjør at vi ser på oss selv og 
andre fra de valgte perspektiv.  Kunn-
skap er viktig, og sammen med levd 
liv, oppdager vi stadig nye dimensjo-
ner omkring blant annet ledelse. 

For egen del tenker jeg på ledelse 
som noe som skal praktiseres i et fø-
lelsesmessig terreng. Det handler om 
mer enn å flytte papirer og å lage ruti-
ner for en drift. Disse følelsesmessige 
terrengene kjenner vi fra ulike are-
naer. På jobben, der den måtte være, 
i hjemmet og i relasjonen til familie-
medlemmer og venner. I tillegg må vi 

inkludere det vi opplever i nærmil-
jøet og samfunnet generelt. Det som 
skjer, eller er i ferd med å skje, krever 
alltid ledelse. Spørsmålet blir derfor 
hva jeg vil bidra med - eller hva vil du 
bidra med? Vi er kalt til å respondere 
på de behovene vi oppdager. Det kan 
som sagt være relatert til hjemmet, 
familien eller arbeidsplassen og ven-
nerelasjoner.

Når ledelse kreves i landbruket, 
blir lett flere av våre hverdagsrela-
sjoner involvert. Gårdsdriften angår 
en selv, parforhold, familieforhold, 
venner og nabo forhold.  Hva vil du 
bidra med i møte med de behovene 
du oppdager?

Fôrkrisen, som Jærbladet omtaler, 
er konkret og har stor betydning for 
både mennesker og dyr. Asgeir Polle-
stad peker på styrken i den fortrolige 
samtalen. 

Ledelsen som kreves i denne situa-
sjonen er kanskje å følge Pollestad og 
de andre initiativtagerne sitt forbilde. 
For meg handler det om en ledelse 
som tar initiativ og vil dele. Oppfor-
dringen blir å våge å bryte taushet og 
å sette ord på egne følelser. 

Ærlighet om egne følelser og vilje 
til å la seg korrigere av fakta, kan for-
nye både parforhold og vennskap.  
Vise mulighetene heller enn begren-
singene og være en støttespiller for 
andre, kan være oppgaver for mange 
bønder og deres nærmeste fremover.  

Når det er vanskelig å dele og si-
tuasjonen er mer fastlåst, er vi mange 
som kan være samtalepartnere.  

Lykke til i ditt lederskap!

Kommentarer til denne artikkelen 
kan sendes bent.rune@succession.no
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Liv og samliv på bondelandet
Landbruk er mer enn fôrenheter og 
driftsøkonomi. Det skal mer til enn 
en agronomutdannelse for å lykkes 
som bonde. I en artikkelserie fram-
over presenterer Bondevennen 
tema som handler om de viktige 
mjuke- og mellommenneskelige 

verdiene, knytt opp til landbruket 
og bondetilværelsen. 

Artikkelserieforfatteren, Bent 
Rune Sinnes, driver rådgivnings-
firmaet Succession AS. Han har 
lang erfaring som familieterapeut. 
De siste årene har han vært særlig 

opptatt av familieeierskap og fami-
lieliv blant par som driver gårds-
bruk. Bent Rune Sinnes jobber 
også med samarbeid og kommu-
nikasjon mellom ledere og tilsette 
i bedrifter. 


