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Grovfôr

Ønsker du gode råd til din grovfôrproduksjon ?

Medlem i grovfôrgruppa:

• Får «Grovfôrmelding» på e-post i vekstsesongen

• Markvandringer, fagmøter og kurs til medlemspris

• Fri tilgang på rådgiving pr telefon

• Personlig rådgiving til medlemspris, inkl. gardsbesøk, f.eks.:

○ Skiftevurdering: dreneringsbehov, fornying, ugraskamp, arts-

og sortsvalg, høstestrategi

○ Gjødslings- og fôrdyrkingsplan

○ Ensilering

○ Surfôrtolken + uttak av fôrprøver
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Surfôrtolken

Mer og bedre grovfôr – Bedre fôring – Bedre 

økonomisk resultat

Du får:

• Prøveuttak fra rundballer og 3 meter ned i tårnsilo

• Innsending av prøve

• Analyse av gjæringskvalitet, nærings- og mineralinnhold 

(lab-priser, valgfritt)

• Tine og FK kan få tilsendt resultatene, og vi kan gi råd på 

prøver tatt av andre

• Tilbakemelding fra oss med råd for fôrdyrkingsopplegg 

neste år – alt på ett A4-ark
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Jordprøver og gjødslingsplan

Riktig gjødsling er god økonomi og agronomi !

Vi kontakter medlemmene hvert 8. år med tilbud om 

jordprøver og inntil hvert 4. år om gjødslingsplan.

Tilbud inkluderer:

• Representative prøver fra jorda du driver

• Gjødslingsplan utarbeidd med Skifteplan, på grunnlag av 

lokale forsøk og erfaringer

• Skiftekart i henhold til offentlige krav

• Lån av utstyr hvis du vil ta prøvene sjøl
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Korn

Ønsker du gode råd om korndyrking ?

Medlem i korngruppa:

• Får «Kornmelding» med oppdaterte dyrkingsråd på e-post i 

vekstsesongen

• Markvandringer, fagmøter og kurs til medlemspris

• Fri tilgang på rådgiving pr telefon

• Personlig rådgiving til medlemspris, inkl. gardsbesøk, f.eks.:

○ Sortsvalg

○ Dyrkingsteknikk: gjødsling, plantevern

○ Uttak av bladprøver for mineralanalyser 

○ Dekningsbidragskalkyle

Sverre 

Heggset, 

Fræna

Nytt 2014: 

Avtale med Yara 

gir rask analyse til 

redusert pris

Frode

Grønmyr

Sunndal



Potet

Ønsker du gode råd om potetdyrking ?

Medlem i potetgruppa:

• Får «Potetbrev» om lag 10 ganger i året

• Markvandringer, fagmøter og kurs til medlemspris

• Fri tilgang på rådgiving pr telefon

• Personlig rådgiving til medlemspris, inkl. gardsbesøk, f.eks.:

○ Sortsvalg

○ Behandling av settepotet

○ Dyrkingsteknikk: gjødsling, plantevern osv

○ Høsting og lagring
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Bakken, 

Sunndals-
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Dreneringsplan
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Valldal
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Fræna

Ivar 

Bakken, 

Sunndals-

øra

Befaring og diskusjon om konkrete drenerings-

problem og mulige løsninger

Registrering, vurdering og planlegging av tiltak

Vi tilbyr:

• Kart der tiltaka er inntegna

• Hjelp med søknad om tilskudd

• Hjelp med Miljøplan 2

• Kostnadsoverslag

• Arbeidsbeskrivelse med dimensjonering, bruk av filtermasse 

m.m.



Grønnsaker
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Tustna

Ønsker du gode råd om dyrking av grønnsaker ?

Vi har spisskompetanse for gulrot og kålrot, og stort 

nettverk i Norsk Landbruksrådgiving til andre 

produksjoner.

Medlem i grønnsakgruppa:

• Får «Grønnsaknytt» på e-post

• Markvandringer, fagmøter og kurs til medlemspris

• Fri tilgang på rådgiving pr telefon

• Personlig rådgiving til medlemspris, inkl. gardsbesøk, f.eks.:

○ Sortsvalg

○ Dyrkingsteknikk: gjødsling, plantevern osv

○ Høsting og lagring



Bær

Ønsker du gode råd om dyrking av jordbær og 

bringebær ?

Medlem i bærgruppa får:

• Tilsendt rådgivingsmelding på e-post /brev, ca 10 pr år

• Markvandringer, fagmøter og kurs til medlemspris

• Fri tilgang på rådgiving pr telefon

• Ett gratis gardsbesøk der du kan ta opp utfordringer i egen 

bærproduksjon: næringsmangel, sjukdommer, skadedyr o.l.

• Tilbud om økologisk førsteråd og rådgiving ved omlegging til 

økologisk produksjon

Aksel 

Døving, 

Valldal



Økologisk rådgiving

Vi tilbyr rådgiving retta mot økologisk drift innen alle 

produksjoner. 

Vi tilbyr også: 

• Økologisk førsteråd - Et tilbud til deg som ønsker 

informasjon om hva økologisk drift vil innebære. 

• Økoplan - Ei skisse av hvordan drifta skal være etter 

omlegging til økologisk drift. 

• Rådgivingsavtale - Et tilbud til deg som har lagt om, eller 

holder på med omlegging til økologisk drift.

• Grupperåd - Om det er interesse for det, arrangerer 

Landbruk Nordvest temamøte retta mot økologisk drift. 
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Økonomisk rådgiving

Vi tilbyr økonomirådgiving innen følgende områder:

• Forretningsplaner/driftsplaner (NLR Plan A)

• Strategirådgiving (NLR Bedre Bunnlinje)

• Produksjonskalkyler

• Mekaniseringsøkonomi

• Bygningsøkonomi – i tett samspill med bygningstekniske 

planleggere

• Finansiering, inkludert valg av lån eller leasing. Dialog med 

bank.

• Krisehjelp til bruk i økonomiske vanskeligheter. 

Driftsoptimalisering: Justeringer og vurderinger på bruk i 

ordinær drift.
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NLR Dynamisk strategi

• Et tidsavgrenset lavterskeltilbud innen økonomisk og 

strategisk rådgiving

• Gir overblikk og bevisstgjøring av virksomheten og 

ressursene på gården

• Utarbeider klare mål for videre utvikling av gården

• Gir kort vei fra visjon til konkrete handlingsplaner

• Bygger på forpliktende avtaler mellom gardbruker og 

rådgiver

• Et redskap for oppfølging og iverksetting av tiltak for bedre 

produksjon og økonomi

Sivert 

Mauset, 

Surnadal
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NLR Plan A

• Vårt driftsplantilbud «NLR Plan A» er utviklet spesielt for 

Norsk Landbruksrådgiving. Vi tar utgangspunkt i forholdene 

som gjelder på ditt bruk.

• Vi legger vekt på at du som bruker skal ha eierskap til din 

plan og at du skal delta aktivt i utarbeidelsen.

• NLR Plan A inneholder bl.a.:

○ Komplett resultatbudsjett for en femårsperiode

○ Detaljert oversikt over variable og faste kostnader

○ Grundige dekningsbidragskalkyler for alle produksjoner

○ Egne kalkyler for grovfôr. Fôrregnskap og fôrforbruk

○ Detaljert oversikt over alle investeringer

○ Estimert arbeidsmengde
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Bygg

Veivalg – Prosjektering – Prosjektledelse

• Vi tilbyr byggrådgiving og driftsplan tilpassa ditt behov. Våre 

bygnings- og økonomirådgivere hjelper deg med gode 

løsninger og økonomisk vurdering av ulike alternativ.

• Vi tilbyr hjelp med bl.a.:

○ Veivalg og driftsplan

○ Planlegging av både nybygg, påbygg og ombygging

○ Tegninger godkjent for hele byggeprosessen med styrke- og 

masseutregning

○ Nøytralt grunnlag for innhenting av anbud og tilbud

○ Kontraktinngåelse

○ Byggesøknad og byggeledelse

• Sjekk også www.landbruksbygg.no
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Beitebruksplan og gjerdehold

Vi kan rettlede beitelag og andre som vil starte 

samarbeid om beitebruk/gjerdehold for å få enklere 

inngjerding og bedre bruk av beite på innmark og 

utmark. 

Vi kan hjelpe til med å:

• Stifte beitelag

• Vurdere skjøtselstiltak og prioriteringer

• Skrive avtale om beitebruk og gjerdehold

• Utarbeide beitebruksplan med kart

• Vurdere gjerdetype og gjerdelinjer i terrenget

• Prosjektere gjerde og hente inn tilbud fra leverandører
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Søknad om SMIL-midler

Vi kan hjelpe med å utarbeide fullstendig søknad 

om midler til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-

tilskudd):

• Omtale av prosjektet

• Kostnadsoverslag

• Bilder

• Kart

• Miljøplan trinn 2
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Lied, 
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Gunn 
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Eksempel på tiltak:

• Beiterydding og 

inngjerding

• Restaurering av 

gamle hus

• Tilrettelegging for 

turferdsel

• Istandsetting av 

styva tre

Nina 

Iren 

Ugelvik

,Molde



Autorisasjonskurs plantevern

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må 

brukere inneha et autorisasjonsbevis, etter 

gjennomført kurs og bestått eksamen.

• Kurs for første gang (nye) går over 2 dager. 

Kurset avsluttes med en times skriftlig eksamen.

• Fornying – hvert 10. år. Teorikurs på 7 timer, 

avsluttes med en times skriftlig prøve.

• Vi arrangerer flere kurs hvert år. Informasjon om 

tid, sted og påmelding blir lagt ut på nettsidene og 

annonsert i Ringreven.

Gerd 

Gunnerød, 

Molde



Funksjonstest av åkersprøyter

Alle sprøyter skal testes og godkjennes hvert 5. år.

• Funksjonstest av sprøyteutstyr skal gi opplæring i 

innstilling og bruk av eget sprøyteutstyr. Bruker 

skal derfor være tilstede under testen. 

• Under funksjonstesten får du: 

○ Opplæring i innstilling og bruk av egen sprøyte

○ Opplæring i egenkontroll

○ Klarhet i feil og mangler ved sprøyta 

○ Hjelp til oppretting av feil og mangler 

○ Dokumentasjon som viser at sprøyteutstyret oppfyller 

gjeldende krav

Formidling



Maskinførerkurs

• Alle som fører maskiner med større effekt enn 15 

kW / 20,4 HK må ha 32 timers sikkerhetskurs. 

Dette gjelder også ved bruk av mini-laster/bobcat

og i landbruket.

• Kurset dekker teoridelen for maskinførerbevis for 

gravemaskin, hjullaster og dumper. 

• For å kunne avlegge en praktisk prøve kreves det 

minimum 40 timers praksis pr. maskintype.

• Faglig ansvarlig: Kristiansand truckopplæring 

ANS, ATS-041 og sertifisert av ASAS

Gerd 

Gunnerød, 

tlf 

90998479





Arbeidskraft

• Vår virksomhet fungerer som et vanlig vikarbyrå 

der vi ansetter og leier ut vår arbeidskraft til 

bøndene.

• Vi får jevnlig inn åpne søknader om både 

sommer-jobber og fast arbeid i landbruket.

• Er dere flere gårdbrukere i samme kommune som 

ønsker avløser (avløser-ring), kan vi hjelpe til med 

både stillingsannonse og prosessen videre.
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Arbeidsgiveransvar

• Vi har arbeidsgiveransvaret for alle som blir 

lønnet ut via vår Tjenesteavdeling (tilknyttet NLT).

• Dette innebærer blant annet at vi:

○ Tar oss av sykelønn

○ Tar oss av forsikring

○ Tar oss av pensjonsordninger

○ Utfører profesjonelt lønns- og personalarbeid

○ Driver opplæring og videreutdanning av arbeidstakerne

Selma 

Cowan,

Molde

Tatjana
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Molde



Beredskap ved sykdom mv.

• Vi har 7 ansatte landbruksvikarer.

• Daglig jobber vi for å bygge opp en «tropp» av 

kvalifiserte avløsere som kan bistå ved

sykdom og foreldre-/svangerskaps-permisjoner

• Vi kan dokumentere lønnskostnader og hjelpe til 

med papirarbeidet ved søknad om avløsertilskudd 

ved sykdom mv./ sjukerefusjon

Morten
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Klauvskjæring

• Det er anbefalt at alle kyr over 18 mnd. bør få 

undersøkt og evt. beskåret klauvene sine i 

klauvboks minst 2 ganger i året.

• Våre ansatte klauvskjærere tar på seg oppdrag i 

hele fylket. Du kan bestille på 

tlf. 452 92 001 eller e-post: tenester@nlr.no

Ingvild

Skjørsæter,

Adm. 

Molde 

Inge 

Moen, 

Lauvstad

Sunn-

møre

Else Marie 

Bøhler, 

Elnesvågen

. 

Romsdal 

og Nord-

møre 

mailto:tenester@nlr.no


NLR-HMS

• Norsk Landbruksrådgivning HMS driver med 

forebyggende arbeid innenfor helse, miljø og 

sikkerhet.

• Vi har som mål færre ulykker og yrkeslidelser i 

landbruket, og gjennom dette sikre trivsel, kvalitet 

og lønnsomhet i næringa.

• Alle i landbruket kan melde seg inn i NLR-HMS.Sunnmøre

Trude 

Saure

975 28 775



HMS-medlemskap gir fordelt på en 3-års syklus:

• HMS-rådgivning på gården av HMS-rådgiver 

landbruk.

• Helsekontakt hvert 3. år, og mulighet for en 

konsultasjon per år hos bedriftshelsetjeneste.

• Fagmøte (gruppegardsbesøk) med aktuelle tema.



http://www.landbruknordvest.no/

Informasjon fra LNV

http://nordvest.lr.no/


