
Generasjonsskifte. Christoffer
og pappa Harald Furuseth på 
slakteriet i Ullensaker. Nå skal 
junior etterhvert overta ansvaret 
som pappa i sin tid fikk av sin far 
som igjen fikk det av sin.
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gang et prosjekt for å gjøre de 
unge arvtagerne mer bevisst på 
valget de tar.

– De er ofte ikke mentalt 
forberedt på å ta over virksom-
heten. Gjennom et helt år samler 
vi 14 unge potensielle ledere for 
å gi dem et nettverk og bevisst-
gjøre dem i valget de står 
overfor. Christoffer Furuseth er 
en av dem, sier Svein-Erik Eide i 
Kjøtt- og fjærfebransjens 
Landsforbund.

De unge deltagerne kommer 
fra ti familieeide kjøtt- og 
eggbedrifter i Norge, som totalt 
omsatte for 5,6 milliarder kroner 
i 2015.

– For mange er det store sko å 
ta over, og ikke alle er like sikre 
på hva de vil gjøre, sier Eide.

«Har aldri følt meg presset»
Psykolog Bjørn Z. Ekelund i 
Human Factors er en av ressurs-
personene som er hentet inn til 

prosjektet. Å overta etter far 
eller mor behøver ikke å bety 
null eller hundre prosents 
engasjement, understreker han.

– Det viktigste er at man gjør 
et valg ut fra sine egne 
 prioriteringer. Noen vil overta 
helt, andre vil ikke inn i bedrif-
ten i det hele tatt. Mens en 
annen kanskje kan tenke seg en 
rolle i selskapet, men ikke som 
eier og daglig leder. Dette kan 
være en mulighet, men da må 

man tenke nøye gjennom 
hvordan man kan bygge opp et 
team rundt seg, sier Ekelund.

Hos Furuseth as i Ullensaker 
er det til daglig tre generasjoner 
som er innom virksomheten.

Stikker fortsatt innom
– Bestefar klarer ikke å gi helt 
slipp. Han stikker innom hver 
dag, selv om han er 75 år, sier 
Christoffer Furuseth og ler. 

Faren overtok den daglige 

driften for rundt fem år siden. 
Hvis Christoffer overtar, blir det 
sannsynligvis mange år til. 

– Jeg har aldri følt meg presset 
til å overta. Kjøttbransjen er en 
spennende bransje, selv om 
endringer tvinger seg frem og 
det er vanskelig å si hva som 
skjer fremover. Men det er dette 
jeg vil drive med. Det vet jeg, sier 
24-åringen. 
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