
INGVILD OG KRISTIN NORDBØ ENGVIK – To flittige søstre på Averøya 

Tekst: Ingvild Skjørsæter  
 

På Reitan gard på Averøya er Ingvild (23) og Kristin (19) Nordbø Engvik vokst opp. 

De jobber litt som avløsere innimellom, mest på hjemgården og særlig i ferier. Jeg kontakta dem like 

før nye studier skulle ta til. Ingvild er nå for å studere Plantevitenskap ved Norges Miljø- og 

Biovitenskapelige Universitet på Ås. Kristin har begynt på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland, 

på Agronom studiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ingvild med produkt i markedshagen.  Kristin sammen med ei koselig ku på Harøya.    Begge Foto: Kristin N. Engvik 

    

Reitan gard på Flatset på Averøy  Gården sett fra fjorden en høstdag i fjor.  Foto: Kai Bedringås

   

Søstrene forteller litt om gårdsdrifta, 

familien har drevet Reitan gard i 6 gene-

rasjoner og har for tiden 17-18 NRF 

melkekyr og båsfjøs. Gården ligger i 

Flatsetveien på Averøya, med utsikt ned i 

Søbstadfjorden. Det er konsentrert kalving, 

og oksene blir solgt forholdsvis tidlig til opp-

fôring andre steder. Vi prøver å benytte så 

mye beite som mulig, og roterer mellom 

flere skifter, med stripebeiting.  

 

Gården har også honningproduksjon og en 

liten besetning ammegeit som brukes til å 

holde nede kratt. I år har vi også prøvd oss 

på en liten markedshage for å se om dette 

er et prosjekt vi vil utvikle og fortsette med.  



Gårdslivet en naturlig del i oppveksten 

«Gårdsarbeid har alltid vært en naturlig del av hverdagen hjemme, og alle barna har vært med på 

fjøsstell så lenge jeg kan huske», sier Kristin. «Det er selvsagt begrenset hva en femåring kan hjelpe 

til med i fjøset, så det var ikke før i 13/14-årsalderen at jeg begynte å melke på egenhånd, og ta 

større deler av fjøsstellet». Ingvild sier også at alle søsknene (3 tilsammen) var tidlig med i fjøset og 

puslet med diverse ting. Sånn er det jo å vokse opp på gårdsbruk som regel, og Ingvild minnes hun 

begynte i 15/16 års alder- 

en med å ta melkinga selv.  

«Som 19-åring begynte jeg  

som avløser på andre gård- 

er i området og skaffet  

meg ny erfaring derifra»,  

sier Ingvild. Kristin har for  

første gang i år tatt på seg  

lønnet arbeid et annet  

sted enn hjemme. Denne 

sommeren har hun jobbet 

på Harnesmyr Gard på  

Harøya. Samme sted har  

også Ingvild jobbet. 

 

Erfaringer som avløsere 

Fra 2019 var det Ingvild  

begynte å jobbe en del   Kristin sammen med noen kviger på Harøya.  Foto:  Ole Ante Siri 

på Harnesmyr Gard.  

«Der lærte jeg mye nytt,  

ettersom Harnesmyr har et større, mer automatisert og moderne fjøs enn båsfjøset hjemme», sier 

hun. Hun fikk satt seg inn i nyere teknologi som f.eks. melkerobot, dataprogram og fikk sett andre 

typer driftsopplegg og fôringsstrategier. I tillegg fikk hun mye praktisk erfaring rundt 

sykdomsbehandling, kalving og generell husdyrproduksjon. Ingvild roser gårdbruker Ann Elin Harnes 

for å ha fått lært mye der.  

 

Kristin sier hun liker at arbeidet som avløser er så variert, at ingen dager er like. Men også det å vite 

at arbeidet man gjør er viktig. Det er jo veldig gøy å jobbe med dyr da, og storesøster Ingvild sier seg 

absolutt enig der. Nærkontakt med dyra er høydepunktet med å være avløser. Kyr og geiter er utrolig 

artige skapninger! I tillegg er det at man alltid lærer noe nytt, man blir aldri helt utlært, og dette gjør 

avløserjobben motiverende og spennende. 

 

«Det å få kunne jobbe litt ute og å gjøre praktisk arbeid er definitivt også en bonus!» , tilføyer Ingvild. 

 

Begge studerer innen naturforvaltning og landbruk 

Det er tydelig at det å vokse opp på gårdsbruk og tidlig ta del i landbruket har  

påvirket søstrenes valg av utdannelse.  

 

Kristin har gått på Tomb vgs. i Råde hvor hun tok vg1 Naturbruk, vg2 Landbruk og gartnerinæring og 

vg3 påbygg. Forresten var hun også under utplassering på et geitebruk i Troms da hun gikk på Tomb. 



Nå har hun altså nylig startet på agronomstudiet på Sogn Jord – og Hagebruksskule. «Det finnes mye 

interessant der ute, og jeg skulle gjerne studert litt av alt, men mest sannsynlig lander jeg nok på 

landbruksrelaterte studier videre og», sier Kristin. 

Ingvild, som er eldst av disse to, har noen flere år med studier bak seg. 

Hun reiste også til Tomb vgs. etter ungdomsskolen, for å gå Naturbruk. Videre valgte hun 

landbruksretningen med valgfag hest, deretter påbygg til generell studiekompetanse med 

Naturforvaltning og var veldig fornøyd med det. «Det gjorde også at jeg ble enda mer interessert i 

landbruket og jeg så at det var mange jobb- og studiemuligheter innenfor dette fagområdet», sier 

Ingvild.  

Etter videregående tok hun et jobbår som avløser og 

fikk reist litt. Deretter gikk turen til USA på bibelskole 

ved Montana Wilderness School of the Bible, noe 

som opplevdes veldig verdifullt for henne. Da Ingvild 

var i Montana fikk hun også prøvd seg på 

gårdsarbeid på en ranch i nærheten av skolen, med 

2000 Angus på beite. Der gikk det mest i 

gjerdingsarbeid.  

Så falt valget på å ta et årsstudium i Økologisk 

Agronomi ved Høyskolen i Innlandet ved siden av 

jobb, som igjen inspirerte henne til å starte på en 

bachelor i Plantevitenskap ved NMBU nå i høst. «Her 

kommer jeg trolig til å rette meg litt mot 

husdyrvitenskap og studere bl.a. beitebruk og 

fôrproduksjon», sier hun. Målet er for øyeblikket  Aberdeen angus i Montana.          Foto:  Ingvild N. Engvik 

en master i Agroøkologi. 

 

Jobber ved siden av studie 

Både Kristin og Ingvild satser som før på å jobbe litt ved siden av studier. 

I tillegg til å hjelpe til hjemme på Averøya i ferier, tenker Kristin å prøve på å få seg en avløserjobb i 

Aurland imens hun er der. Ingvild vil som student på Ås prøve å få en annen type jobb nå enn avløser, 

for å få annen jobberfaring. På Reitan gard har hun en del egne prosjekter hun vil komme tilbake til 

når hun kan. 

 

Planer innenfor landbruket i framtida? 

Hva tenker disse to arbeidsomme og landbruksinteresserte damene om framtida? 

Eldste søster er fortsatt usikker på om hun kommer til å ta over gårdsbruket hjemme og fortsette 

melkeproduksjon, men tror definitivt hun tenker seg en jobb innen landbruket, f.eks. forskning innen 

fôring og fôrproduksjon. «Jeg er også veldig interessert i geit, og kunne godt tenkt meg å jobbe litt 

innen det fagfeltet», sier Ingvild. 

Kristin kan absolutt se for seg en framtid innenfor landbruket, men om det blir som gårdbruker er 

enda usikkert. «Det er et utrolig hardt yrke å gå inn i, både fysisk, psykisk og ikke minst økonomisk», 

poengterer Kristin. «Likevel tror jeg det kan gi et rikt liv, og det er i bunn og grunn det jeg ønsker. 

Men om ikke lønnsomheten i landbruket går oppover snart blir det nok ikke mulig». Om Kristin ikke 



har mulighet til å drive gård selv, vil hun likevel jobbe innenfor landbruket på et eller annet vis, er 

hun sikker på. 

Eksisterer fritidsinteresser / hobbyer hos disse to? 

Det har vært lite tid til hobbyer det siste året, for Ingvild, men hun har hatt en del småprosjekter. 

Hun har f.eks. startet markedshage med familien og har 7 geiter som hun har brukt mye tid på, og 

fikk blant annet prøvd seg på oppal av kje i vår, samt litt ysting. Spiller også litt instrumenter og er 

veldig glad i å lese bøker og å gå fjellturer. 

 

Da Kristin gikk på Tomb drev hun litt med motorsagtevling, som var godt tilrettelagt fra skolens side, 

så hun tenker det ikke blir like mye av det fremover. Nå i det siste har det blitt mye jobb og flytting, 

men når hun kommer inn i rutinene i Aurland håper hun å få bedre tid til å drive litt med hest ved 

siden av skole og jobb. 

 

LNV tenker de unge damene ikke har problemer med å få tida si oppfylt! 

Vi ønsker dem lykke til med studiene. 

 

Ingvild og geitene, gode venner.           Kristin da hun øvde til motorsagkonkurranse  

 

Foto:  Lisa Botterli Flostrand      Foto:   Helene Bossum 

 

         

         

 

 


