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 ■ ÅRSMØTET

Invitasjon til medlemsmøter
På grunn av usikkerhet rundt koronasituasjonene valgte styret å avholde medlemsmøtene 
digitalt i år også. Vi håper likevel å få til informative og gode møter.

Medlemsmøtene avholdes digitalt på tre forskjellige tidspunkt. Du velger selv hvilket møte 
du ønsker å delta på:

■ Mandag 28. februar, kl. 1100 – 1400:  Klikk her for å delta i møtet 
■ Tirsdag 1. mars, kl. 1100 – 1400:    Klikk her for å delta i møtet 
■ Tirsdag 1. mars, kl. 1930 – 2200:    Klikk her for å delta i møtet 

Program (likt på alle møter)
1. Velkommen v/styreleder Børge Rød
2.  Presentasjon av regnskap og årsmelding,  

v/daglig leder Stig Runar Størdal
3.  Orientering om Landbruk Nordvest sin organisering 

videre, v/daglig leder
4. Aktuelt fra tjenesteavdelinga
 • Info om aktiviteten
 • Hvordan jobber vi med rekruttering
 • Kort film om arbeidet til tjenestelagene (fra NLT)

5.  HMS-rådgiverens 10-minutt, inklusive video fra 
HMS-kampanjen, v/HMS-rådgiver Annbjørn Husby

6.  Sponset rådgiving for å vurdere ombygging for 
melk- og storfekjøttproduksjon, v/økonomirådgiver 
Inge Aukan

7.  Prisane på handelsgjødsel er «spinnville». No gjeld 
det å utnytte verktøya vi har i agronomiverktøy-
kassa, v/rådgivarane Jon Geirmund Lied, Frode 
Grønmyr og Inge Aukan

8. Avslutning

Valg av årsmøteutsendinger gjøres i egen digital løsning.

Vel møtt!
Stig Runar Størdal
Daglig leder, Landbruk Nordvest
 

Medlemsvalgte utsendinger til årsmøtet i 2021
Sverre Nordeiede, Vestnes
Audun Skjervøy, Norddal/Geiranger/

Liabygda
Karl Inge Lilleås, Norddal/Geiranger/

Liabygda
Ole Magne Bjørnhjell, Sunndal
Rolf Kristian Blekken, Gjemnes/Krsund
Thor Erik Aandal, Gjemnes/Krsund
Stig Even Kvernberg, Nesset
Ståle Ansnes, Surnadal/Rindal/Halsa
Eirik Fiske, Surnadal/Rindal/Halsa
Stig Brøste, Rauma
Iver Marius Kleiva, Rauma
Lasse Vikhagen Gjeitnes, Molde
Arnfinn Lien, Eide
Kari Dyrkorn, Stordal/Skodje/Ørskog
Erling Ove Flø, Sande/Herøy/Ulstein/

Hareid
Hans Olav Husby, Smøla/Aure
Ole Wegard Iversen, Smøla/Aure
Arnfinn Gustad, Averøy
Martin Vågsæter, Stranda/Sykkylven
Stranda/Sykkylven, Stranda/Sykkylven
Jan Ingvar Aasen, Tingvoll
Per Erik Vartdal, Ørsta
Lars Helge Riise, Ørsta

Liv Signe Kvamme, Volda
Rune Kvammen, Fræna
Roger Håseth, Fræna
Bjørn Inge Trondsen, Fræna
Marius Dale, Aukra

Styremedlemmer
Børge Rød, Nesset, styreleder
Wenche Ytterli, Rauma, nestleder
Bjørn Helge Rønneberg, Norddal, 

styremedlem
Ove Dimmen, Ulstein, styremedlem
May Britt Hyllnes, Gjemnes,  

styremedlem
Kari Fløystad, Molde, vara ansattevalgt 
Ole Marvin Aarstad, Nesset, 1. vara til 

styret

Valgkomite 
Svanhild Kvernberg, Nesset, leder
Lars Bæverfjord, Surnadal, leder
Gunhild Overvoll, Stranda, medlem

Ordfører 
John Helde, ordfører

Kandidater 
Hilde Legernes, Vestnes, kandidat 

styremedlem
Kathrine Mauset, Surnadal, kandidat 

styremedlem og nestleder

Ansatte 
Stig Runar Størdal, daglig leder
Selma Cowan, avdelingsleder
Jon Geirmund Lied, avdelingsleder
Marit Bjerkeset, økonomileder
Annbjørn Husby, IT-ansvarlig LNV

Gjester 
Harald Lie, Norske landbrukstjenester
Gette Eidesen, Norsk landbruksrådgiving
Kirsti Hjelme Connor, Møre og Roms-

dal fylkeskommune
Brit Kari Eidsflot Hauger, Statsforval- 

teren i Møre og Romsdal
Stein Brubæk, Møre og Romsdal  

bonde- og småbrukarlag
Anna Håland Berget, Møre og Romsdal 

bondelag

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MGMwMmFjMmEtOTJlZC00YjdiLWEwNjgtYzExNGFhOTFlMWQ1%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224aabb8b3-4214-4492-bdbf-1a2b6cd12450%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220157efb2-50ca-4507-b408-2e72a4deb907%2522%257d&data=04%7C01%7Cbjorn.steinar.skarbo%40nlr.no%7C3ad461c249864714cc7308d9f69f7aed%7C4aabb8b342144492bdbf1a2b6cd12450%7C0%7C0%7C637811987098697332%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Q%2BkEwW6ggKHMMkGhpJy38t9fbeYRXvX618Jbd1qd%2FIc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NDMwNTJlZTAtZTU4YS00YWExLWIyZGEtYWNiMjVlYTYxOTU5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224aabb8b3-4214-4492-bdbf-1a2b6cd12450%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220157efb2-50ca-4507-b408-2e72a4deb907%2522%257d&data=04%7C01%7Cbjorn.steinar.skarbo%40nlr.no%7C3ad461c249864714cc7308d9f69f7aed%7C4aabb8b342144492bdbf1a2b6cd12450%7C0%7C0%7C637811987098697332%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v%2FLSyeFCutY4DbJ%2BytlGDmDe79QNFmVz6wVLGlj9ZjM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZWI2NWVhOTQtNzM0OC00YzNkLWJjMDctZmNkMzMzZmUyODc5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224aabb8b3-4214-4492-bdbf-1a2b6cd12450%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220157efb2-50ca-4507-b408-2e72a4deb907%2522%257d&data=04%7C01%7Cbjorn.steinar.skarbo%40nlr.no%7C3ad461c249864714cc7308d9f69f7aed%7C4aabb8b342144492bdbf1a2b6cd12450%7C0%7C0%7C637811987098697332%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tYefuX2ZsWyHE4qnzEU1WC4EzH6XIo6s4QR8OokpVRM%3D&reserved=0
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 ■ ÅRSMØTET LANDBRUK NORDVEST 2021

Årsmøtet 2022
Årsmøtet er Landbruk Nordvest sitt høyeste organ. Årsmøtet blir gjennomført etter § 9 i vedtektene;  
På årsmøtet møter utsendingene som er valgt av medlemmene også styreleder, styremedlemmene 
og valgnemnda i LNV.

ÅRSMØTET BLIR PÅ SCANDIC ALEXANDRA I MOLDE, TIRSDAG 15. MARS, KL. 1000

Møteplan med tidsramme blir slik: 

Framsidebilde. Vår gode kollega Sverre Heggset i full fart på ATV’n for å følgje med på nært hald korleis sleperiva arbeider. Bildet er tatt 
under rivetest i samarbeid med fagbladet «Bedre gardsdrift» i Hustadvika i fjor. Foto: Lars Gunnar Flatvad.

■ 10.00 Registrering
■ 10.30 Årsmøtesaker
 ■ Generaldebatt 
■ 12.00 Pause

■ 13.00 Årsmøtesaker
 ■ Generaldebatt
 ■ Hilsinger / innlegg fra gjester
■ 15.30 Slutt 

Årsmøtesaker:
1. Godkjenne innkalling og sakliste
2.  Velge referent og to medlemmer til å skrive under  

protokollen
3. Behandle årsmelding og revidert regnskap
4. Vedta disponering av årsresultat etter forslag fra styret
5. Vedta kontingentsatser for 2023
6. Vedta strategiplan for Landbruk Nordvest, 2022 til 2025
7. Budsjett og årsplan 2022

8. Foreta valg iht. instruks for valgkomiteen
 a. Styreleder for ett år
 b. 2 styremedlemmer for 2 år
 c. Nestleder for 1 år, blant styremedlemmene
 d. 3 varamedlemmer, nummerert, til styret for 1 år
 e.  Leder og nestleder for 1 år, samt medlem for 3 år, til 

valgkomiteen
 f.  3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for 1 år
 g.  Ordfører og varaordfører for årsmøtet i 2023
 h.  Engasjere revisor
9. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte

Samtlige årsmøteutsendinger er valgt av de 19 valgområder som tilsvarer medlemsområdene. 

 ■ DESSE STØTTA LANDBRUK NORDVEST ØKONOMISK I 2021

Kommunal støtte  
  
 Bevilget 2021 
Aukra 12 000
Aure 45 000
Averøy 40 000
Hustadvika 40 000
Molde 100 000
Fjord 90 000
Smøla 40 000
Sunndal 45 000
Surnadal 50 000
Tingvoll 45 000
Sum 507 000
Budsjett 2022 400 000 

Annonsørar i Ringreven kr. 79 500,- 
 
Langnes Marmorbrudd AS  
Nortura SA  
Yara Norge AS  
Eurofins Agro Testing Norway AS  
Visnes Kalk AS  
Omya Hustadmarmor AS  
Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal  
Franzefoss Minerals As  
Fiskå Mølle  
Solem Sag AS  
HTL Elektro AS
Orkel Direct AS  

Støttemedlemskap kr. 70 664,-  
  
Felleskjøpet Agri SA 36 240
Norgesfôr AS 24 160
Tine SA 600
Yara  9 664



ÅRSMELDING • 2021 LANDBRUK NORDVEST

4

 ■ ÅRSMØTET

Styrelederen har ordet
 ■ Kanskje dette endelig er anledningen til å si at 

denne pandemien, etter 2 år, er bak oss. Selv om den 
har preget hverdagen til de fleste, og gitt mange næ-
ringer driftsutfordringer, har våre medlemmer stått 
på og produsert det markedet til enhver tid skal ha. 
I motsetning til flere land i Vesten har aldri butikke-
ne i Norge stått i fare for å gå tomme for essensielle 
matvarer; takket være landbruket, samvirket og 
infrastrukturen.

 ■  Vi er idag tidsvitner til hvor skjør enkelte logis-
tikk- og handelsmekanismer er; og som samfunnet 
er helt avhengig av, når uforutsette problemer 
oppstår. Transport, grensepassering og prisstigning 
er bare noe av det. Jeg skal være såpass ærlig å mene 
at det er noe alvorlig galt når myndighetene har 
kastet krisepenger etter de som har stoppet helt opp, 
og latt næringer som f.eks landbruket fått blø uten 
ekstra hjelp fordi vi brettet opp ermene og produser-
te enda mer. Forstå det den som kan. 

Og det er nå vi får kostnadene med at vi ikke stop-
pet opp. Vi skal ha mer av innsatsvarene våre. Såfrø, 
gjødsel og deler til vedlikehold; slik at vi fortsatt kan 
produsere mat, dyrke og holde liv i dyrene våre. 

 ■ Vi tror ikke det blir noe enkelt år, økonomisk, og 
håper alle medlemmer har reflektert rundt spørs-
målene om effektiv bruk av gjødsel, valg av inves-
teringer, rett bruk av arbeidskraft. Biter inflasjonen 
seg fast, skal det mye til før inntektene holder følge. 
Et opptrappingsvedtak etter vårens oppgjør står i 
fare for å bli spist opp av kostnadsveksten lenge før 
inntektene kommer med dagens fart.

 ■ Vi har hatt hendene fulle i Landbruk Nordvest 
siste året. Vi skal være stolte av de ansatte i organi-
sasjonen som leverer hver dag i en krevende tid, med 
alt fra avlysninger og stadig flytting av avtaler, møter 
og arbeid. Og imponerende med den veksten i volum 
som regnskapet viser, og effektivt arbeid i adminis-
trasjonen med nyansettelser. En stor applaus og takk 
til alle.

 ■ Etter årsmøte i 2021 var opprinnelig plan å bruke 
tid på strategiarbeid og legge føringer for organisa-
sjonen de neste 3 årene. Koronatiltak og smittepress 
har ført til mange endringer i opprinnelig kjøreplan, 
men jeg håper vi kan presentere en ny strategiplan 
til kommende årsmøte.

 ■ STYRELEIAREN HAR ORDET

Vi må stå på nå, holde ut, og være innovative 
der vi kan og kanskje må. Innovasjon og 
tilpasning skjer på medlemsnivå, men vi 
har Landbruk Nordvest. En medlemsstyrt 
organisasjon, som står klare til å bistå både 
vår generasjon, og den neste. 
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 ■ ÅRSMØTET

LANDBRUK NORDVEST

 ■ En sak som har preget organisasjonen er arbeidet 
med å tilpasse oss nasjonalt regelverk for pensjons-
avtaler. Det har vært krevende, og vi må være såpass 
ærlige å si at hensynet til nasjonale regelverk og 
forskrifter kanskje har trumfet vår egen organisa-
sjons behov. Her vil jeg benytte sjansen til å komme 
med et varsko til alle medlemmer. For hver dag 
som går opplever vi det som stadig vanskeligere å 
opprettholde funksjonelle demokratiske eierstyrte 
medlemsorganisasjoner. Det er et enormt press, 
mest eksternt, for som organisasjon å tilpasse oss 
nye krav, regelverk, rapporteringsrutiner og målsty-
ring. Det virker å være et enormt mektig maratonløp 
fra aktører rundt oss hvor den eneste sanne måten 
å drive en organisasjon på, er å være sentralstyrt 
fra Oslo. Vi opplever trykk fra samvirkeindustrien, 
som har sentrale beslutningslinjer, fra Direktorat og 
Departement, og fra krefter internt i Norsk Land-
bruksrådgiving. 

 ■ Jeg skal være åpen og dele min mening om at disse 
kreftene med dagens styre, etter hvert kan komme 
til å få det som de vil, men det er ikke fordi de har 

rett. Sentraliserte beslutningslinjer med lomma full 
av penger, vil bruke de midlene på mer byråkrati, 
enda mer rapportering, detaljstyring og enda mer 
administrasjonsstyring; mens våre medlemmers 
andel av verdiskapning vil minke, og demokratiske 
prosesser blir strupet. Våre medlemmer merker 
nok f.eks. allerede i år enda et økt press på enda et 
Dyrevelferdsprogram. Det 10. i rekken (?) som skal 
direktefinansieres av bonden selv – med lavere 
lønnsomhet. 

 ■ Vi må stå på nå, holde ut, og være innovative der 
vi kan og kanskje må. Innovasjon og tilpasning skjer 
på medlemsnivå, men vi har Landbruk Nordvest. En 
medlemsstyrt organisasjon, som står klare til å bistå 
både vår generasjon, og den neste, med korte beslut-
ningslinjer og utfyllende kompetanse. 

Samfunnet vil trenge produktene våre mer enn 
noen gang på mange tiår.

 ● BØRGE RØD
styreleder

 ■ STYRELEIAREN HAR ORDET

Styreleiar Børge Rød  Foto: Bjørn Steinar Skarbø. 
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Årsmelding 2021
1 FORMÅL

Vedtektene, § 2, sier følgende om formål: 
Landbruk Nordvest har som formål å fremje dei faglege 
og økonomiske interessene til medlemmene. Føretaket 
skal gi rådgiving og informasjon til medlemmene på dei 
landbruksrelaterte fagfelta. Føretaket tilbyr i tillegg uli-
ke tenester til landbruket og til næringslivet elles, med 
hovudvekt på det medlemmene har behov for.

 Landbruk Nordvest skal fremje det landbruksfag- 
lege miljøet i distriktet. 

I 2021 er det fortsatt kun Landbruk Nordvest som har orga-
nisert rådgiving, HMS og velferdstjenester i en og samme 
organisasjon. Denne organiseringa er forankret i gjeldende 
strategi- og årsplan.

2 MEDLEMSTALL
31.12.2021 hadde Landbruk Nordvest 1338 medlemmer – en 
oppgang på 46 medlemmer fra i fjor. Vi har utført lønnsarbeid 
for 529 medlemmer, nedgang på 12 medlemmer fra året før.

3 ANSATTE
Arbeidsoppgaver Antall  Årsverk 
 personer
Tjenesteavdeling  
– avløsere og landbruksvikarer 773 137,8
Tjenesteavdeling – kontoransatte 4 3,4
Rådgivere jord- og plantefag 10 9,6
Rådgiver bygningsplanlegging* 1 0,75
Rådgivere HMS** 1 1
Administrasjon 2 2,3

*Rådgiver bygningsplanlegging har 0,125 årsverksandel både på jord- og 
plantefag og på administrasjon.
** En HMS-rådgiver har 0,2 stilling som IT-ansvarlig lagt til administrasjon.

Hilde Hegnes gikk ut i fødselspermisjon 1. mars og var i 
permisjon ut året. Hun gikk ut i permisjon tilknyttet konto-
ret på Tingvoll, men startet opp igjen ved Sunndalskonto-
ret. Gunnhild Overvoll ble ansatt som vikar i 60 % stilling. 
Gunnhild har kontor i Valldal.

Sverre Heggset gikk offisielt av med pensjon 1. juli. Lars 
Gunnar Flatvad ble ansatt i 100 % stilling ved Sunndalskon-
toret, med 50 % ansvar for maskinteknikk og 50 % ansvar 
som jord- og plantefagrådgiver. 

Inge Aukan ble ansatt som økonomirådgiver 1/5. Han 
har kontor på Tustna.

4 ARBEIDET I STYRET
Styret hadde i 2021 ni styremøter og behandlet 84 saker. 
Fire av møtene var fysiske, mens fem var digitale. Digitale 
møter var blant annet en konsekvens av koronopandemien 

og begrensninger på fysiske møter. Det vil uavhengig av 
begrensninger på fysiske møter, bli avholdt en del digitale 
møter også videre for å spare tid og penger

I tillegg til ordinært styrearbeid, preget to store saker  
styrets arbeid i 2021.

Det ene er arbeidet med ny strategiplan. 
Sist vedtatte strategiplan gikk ut i 2020, og ny skulle vedtas i 
årsmøtet i 2021. På grunn av skifte av både styreleder og daglig 
leder i 2020 og den pågående pandemien, ba styret årsmøtet 
om å fortsette med eksisterende strategiplan ett år til, og vedta 
ny strategiplan på årsmøtet i 2021. For å få en god og profesjo-
nell prosess ble firmaet Steg for Steg v/Ola Jordhøy, hyret inn 
som konsulent. Det ble oppnevnt ei styringsgruppe for strate-
giprosessen som besto av styret, den ansatte ledergruppa og 
ansattes hovedtillitsvalgt. Det ble gjennomført intervju med 
styremedlemmer og ledende ansatte. Det ble avholdt to møter 
i styringsgruppa og ett med ansattegruppa. Et tredje møte i 
styringsgruppa som skulle vært like før jul, ble pga pandemi-
restriksjoner utsatt til mars 2022. I tillegg har det vært avholdt 
digitale medlemsmøter med strategiplanen som tema og 
ansatte avløsere og landbruksvikarer har blitt hørt gjennom 
en egen undersøkelse. Det har vært en god prosess og sjøl om 
pandemien har skapt noen problemer i avslutningsarbeidet, 
håper vi kunne legge fram en strategiplan for årsmøtet i 2022. 

Den andre store saken som styret har brukt  
mye tid på i 2021 var pensjonssaken 
Landbruk Nordvest har hatt to ulike pensjonsordninger for 
de ansatte. En pensjonsordning for rådgivere tilknyttet Norsk 
Landbruksrådgiving, som er en del av den tariffavtalen disse 
har. Så har de ansatte som har jobbet i Tjenesteavdelinga; 
kontoransatte, landbruksvikarer, klauvskjærere og avløsere, 
hatt en pensjonsordning tilsvarende det som er vanlig for 
ansatte i bedrifter tilknyttet Norske Landbrukstjenester. 

Men alle ansatte i en bedrift, uansett hva de jobber med, 
skal ha samme pensjonsordning. Landbruk Nordvest kunne 
derfor ikke fortsette med to pensjonsordninger, slik som 
nå. Styret og daglig leder innhentet råd og innspill fra flere 
aktører; revisor, pensjonsmegler, Norsk Landbruksrådgi-
ving og Norske Landbrukstjenester. Alle var entydige på at 
to pensjonsordninger i samme bedrift, ikke var mulig. Det 
ble vurdert tre alternativer:

1)  Alle ansatte fikk pensjonsordninga til rådgiverne. Det 
ville bety betydelige økte kostnader for Landbruk 
Nordvest, og da for tjenesteavdelinga. Det ville betydd 
økte kostnader i størrelsesorden 1,5 millioner kroner, 
som da ville betydd økte kostnader for å bruke avlø-
sertjenester hos oss.

2)  Alle ansatte fikk pensjonsordninga til Landbrukstje-
nester. Dette ville vært i konflikt med tariffavtalen som 
rådgiverne har. Det ville også ført til forhandlinger om 
kompensasjon for nåværende ansatte og svekket oss 

 ■ ÅRSMELDING
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som attraktiv arbeidsgiver for denne gruppen høgt 
utdanna fagfolk.

3)  Overføre en eller begge grupper av ansatte til datter-
selskaper med egne organisasjonsnummer. 

Etter grundig behandling i styret og med muligheter for 
medlemmene til å bli hørt og orientert i eget digitalt møte, 
fattet styret beslutning før jul på å opprette to datterselskaper 
der de respektive gruppene av ansatte blir overført. Landbruk 
Nordvest vil bestå, med styre og medlemsmasse som før. Men 
arbeidsoppgavene som krever arbeidskraft, vil bli utført gjen-
nom de to datterselskapene: Landbrukstjenester Nordvest AS 
og Norsk landbruksrådgiving Nordvest AS. Etter planen trer 
ny organisasjonsmodell i kraft 1. mars 2022.

 På planlagte ordinære styremøter var regnskapsgjen-
nomgang, målt mot budsjett og forrige år regnskap, fast 
tema som et ledd i at styret til enhver tid skal ha oversikt 
over organisasjonens økonomi. Styret er valgt av eierne 
av Landbruk Nordvest til å styre organisasjonen mellom 
årsmøtene. Som en del av eierdemokratiet og det å fremme 
eiernes interesser, nevnes følgende:

♦  3 digitale medlemsmøter, med til sammen 59 delta-
kere, ble gjennomført 17. og 18. februar. Møtene ble 
avholdt digitalt pga pandemien. Teknisk fungerte 
møtene bra, men oppmøtet var nok noe redusert pga 
den digitale møteformen

♦  Valgene til årsmøteutsendinger ble gjennomført sepa-
rat, ved hjelp av en digital løsning.

♦  Årsmøtet ble pga koronopandemien ikke mulig å av-
holde fysisk, og ble gjennomført digitalt 15. mars

♦  Jordbruksforhandlingene
 o  Styreleder deltok på møte med faglaga i fylket
♦  Ove Dimmen og Ole Marvin Aarstad representerte LNV 

på årsmøtet til Norske Landbrukstjenester (digitalt)
♦  Børge Rød, Kathrine Mauset og Bjørn Helge Rønneberg 

representerte LNV på årsmøtet til Norsk Landbruks-
rådgiving (digitalt)

5 ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT
Budsjettmålet for 2021 var et overskudd på kr 294.240. 

Resultatet ble et overskudd før skatt på kr. 175.148 og etter 
skatt kr 156.891 Omsetninga er på kr 71.353.866 mot bud-
sjettert kr. 71.008.796. Vi har økt omsetninga med 6 % fra 
året før. Det økonomiske resultatet spesifiseres og forklares 
slik:

■  Administrasjon
 ♦  Inntekter og personalkostnader som budsjettert
 ♦  Kostnader knyttet til medlemsverving gjennom 

Consort og konsulenthjelp til strategiplanen, var ikke 
budsjettert og har kommet inn som en ekstra kostnad 
på ca. 200.000, -, I tillegg er det en del høyere kostnader 
til revisjon enn budsjettert. Det skyldes hovedsakelig et 
etterslep fra 2020.

 ♦  Resultatet fordeles på de andre avdelingene etter for-
håndsbestemt brøk

■  Avdeling tjenester 
 ♦ Omsetning omtrent som budsjettert
 ♦ Overskudd kr 832.901 mot kr 190.122 budsjettert
 ♦  Overskuddet forklares med lavere lønnskostnader enn 

budsjettert.

 ■ ÅRSMELDING

Slangespreiing av gjødsel i Batnfjorden.  Foto: Lars Gunnar Flatvad
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 ■  Avdeling jord- og plantefag 
 ♦  Underskudd på kr 449.184, mot et budsjettert over-

skudd på 163.123
 ♦  Økt omsetning på 17 % fra året før, men litt over bud-

sjettert.
 ♦  Økt omsetning skyldes økte kursinntekter, mer i kom-

munale tilskudd og økte inntekter på jordprøver og 
gjødslingsplaner. 

 ♦  Lønnsutgiftene er som budsjettert
 ♦  Økte kostnader pga økte kurskostnader, økte IT-kost-

nader, og avdelinga sin andel av administrasjonskost-
nader

■  Avdeling bygg, HMS og økonomi
 ♦  Disse avdelingene har et samlet underskudd på ca. 

200.000 kr, mot et budsjettert underskudd på ca. 
30.000

 ♦  Underskuddet kan i hovedsak forklares med nyopp-
starta økonomirådgivingsstilling. Underskuddet ble 
større enn forventa, da budsjettert overføring fra NLR, 
ikke blir regnskapsført før i 2022.

 ♦  Byggrådgivingstilbudet har i 2022 gått bedre enn tid-
ligere, og det forventes ytterlige økt etterspørsel etter 
byggrådgiving.

 ♦  Vi har hatt en HMS-rådgiver langtidssykmeldt. Dette 
har ført til noe mindre aktivitet, men også lavere 
lønnsutgifter

 ♦  Økonomirådgiveren har fått en god start, med salg 
av tjenester som forventa og med inngrep i et større 
byggprosjekt i åra framover

■  Vurdering
Resultatet i 2021 for Landbruk Nordvest er lavt, men som 
forventa bedriften sett under ett. Tjenesteavdelinga leverer 
også i år et bra resultat. Rådgiverdelen av vår virksomhet 
har et større underskudd. Det har her vært flere nyanset-
telser og en kraftig omsetningsvekst. Underskuddet for-
klares delvis med «voksesmerter» og delvis med kostnader 
påført avdelingene, av disposisjoner gjort av administra-
sjonen. Vi må likevel ha fokus på god økonomistyring og 
kostnadskontroll framover. 
 
6 EGENKAPITAL
Egenkapitalandelen er på 25,3 %, mot 25,6 % året før. Dette 
forutsetter at årets resultat i sin helhet overføres egen-
kapital. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende 
bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 
resultat.

7 FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT
Etter styrets oppfatning er forutsetningene for fortsatt 
drift til stede. Årsregnskapet for 2021 er satt opp under 
den forutsetninga. 

 
8 ARBEIDSMILJØET
Etter gjeldende lover og forskrifter fører virksomheta 
oversikt over totalt sykefravær blant de ansatte. I 2021 var 
sykefraværet på 2,8 % blant de administrativt ansatte og 

rådgiverne, mot 1,1 % i 2020. I dette ligger ei langtidssyk-
melding. Dette er etter styrets mening et godt tall når en 
vet at arbeidssituasjonen er preget av stort arbeidspress. 
Det har ikke vært ulykker som har ført til skade på kontor-
ansatte eller materiell i 2021.

Samlet sykefravær blant avløserne ligger på 3,4 % av 
lønnsmassen i 2021, mot 2,3 % i 2020. Det har blitt meldt 
inn seks yrkesskader/fraværsskader i 2021 mot åtte i 2020. 
Dette er mindre skader og uhell som for det meste har 
skjedd under avløserarbeid. Det er ikke meldt om alvorlig 
arbeidsulykke dette året (sykemelding i mer enn 6 mnd.).

HMS-håndbok for avløsere i landbruket er tilgjengelig i 
vårt elektronisk timeregistreringssystem. 

Arbeidsmiljøutvalget har hatt fire møter i 2021. LNV er 
medlem av NLR-HMS, og avløsere med minst 50 % stilling 
er innmeldt i bedriftshelsetjenesten. Vi har videreført 
IA-avtale i Landbruk Nordvest. 

Oppfølging av medarbeidere i form av kursing, perso-
nalmøter, medarbeidersamlinger og medarbeidersamtaler 
foregår regelmessig og systematisk i Landbruk Nordvest:

♦  Regelmessige personalmøter, men der flere i 2021 ble 
avholdt digitalt pga begrensinger i hvor mange perso-
ner som kunne være samlet

♦  Rådgiverne hadde to-dagers faglig og sosial samling i 
Isfjorden i august

♦  To-dagers samling i desember, der også styre og valg-
komite inviteres, ble avlyst også i 2021 på grunn av 
koronasituasjonen. 

♦  Årlige medarbeidersamtaler
♦  Drøftingsmøter med tillitsvalgte og medarbeidere ved 

behov
♦  Lønnsforhandlingene ble i gjennomført i september. 

Det er normalt årlige, lokale lønnsforhandlinger og 
drøftinger med tillitsvalgte innen tre tariffområder: 
Fellesforbundet, Negotia og Naturviterne

9 YTRE MILJØ
Virksomheten som drives av Landbruk Nordvest, foruren-
ser det ytre miljø i svært liten grad. Avfallshåndteringa blir 
gjennomført slik at kommunale krav blir oppfylt. Rådgivin-
ga som utføres av Landbruk Nordvest blant medlemmene, 
påvirker det ytre miljø sterkt i positiv retning. Mye av 
arbeidet går nettopp på å gi råd om rett gjødsling, fornuftig 
plantevern, vedlikehold av kulturlandskap, vern og stell av 
kulturminner, håndtering av avfall m.m. Under forsøksar-
beid der det blir nytta kjemiske plantevernmiddel, blir ar-
beidet utført i samsvar med GEP-standard dokumentasjon.

10  LIKESTILLING OG MANGFOLD I STYRET  
OG HOS KONTORANSATTE

Landbruk Nordvest ønsker å være en attraktiv arbeids-
plass, og er opptatt av at alle skal føle seg inkludert, 
uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsnivå, seksuell ori-
entering, alder, mv. Verneombud og tillitsvalgte er viktige 
samarbeidspartnere i dette arbeidet.
Status på viktige områder  
(omregnet til 100 % stilling på alle)

 ■ ÅRSMELDING
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Kontoransatte/ 
tillitsvalgte 2020 2021
 kvinner menn kvinner menn
Alle ansatte 10 8 11 9
Ledergruppa 1 2 1 2
Styret 3 3 3 3
Valgkomite 2 1 3 1

    
Gjennomsnittslønn  
kontoransatte  2020 2021
Alle  601 557 619 562
Kvinner  570 762 612 256
Menn  640 051 626 868

    
Gjennomsnittsalder  
kontoransatte 2020 2021
Alle  48 49
Kvinner  46 49
Menn  51  49

    
Sykefravær  
kontoransatte 2020 2021
Alle 1,1 % 2,8 %
Kvinner  0,9 %  5,1 %

Menn  1,3 %  0,6 %

Gjennomsnittslønn for kvinner er noe lavere enn for 
menn. Det skyldes hovedsakelig at alle kontoransatte 
ved tjenesteavdelinga er kvinner. De ansatte ved denne 
avdelinga har generelt lavere lønnsnivå enn rådgiverne. 
Dette skyldes at stillingene er ulike innen selvstendig-
het, ansvar og utdanningskrav. Det at daglig leder også 
er mann, er med å dra statistikken i samme retning. 

I tillegg til de områdene som er vist i tabellene, 
anbefaler Likestillings- og diskrimineringsombudet at 
det også redegjøres om situasjonen for lønn splittet på 
kjønn i forskjellige stillingskategorier og nivå. Dette 
har vi ikke gjort da det er så vidt få personer i flere av 
gruppene, at GDPR (personvernbestemmelser) ikke 
ivaretas.

Fire av de kontoransatte arbeider deltid, alle etter 
eget ønske. Vi ønsker, hvis det arbeidsmessig er mulig, 
at alle deltidsansatte som ønsker full stilling, får dette.

Vi har ikke redegjort for fravær på grunn av syke 
barn splittet på kjønn, da dette gjelder så få personer 
at det vil være problematisk i forhold til GDPR. 
Vi har hatt en arbeidstaker med foreldrepermisjon i 
2021. Det legges til rette for at alle skal kunne ta ut den 
foreldrepermisjonen de ønsker, når behovet er til stede.

Landbruk Nordvest ser på arbeidet med likestilling 
og godt arbeidsmiljø som en kontinuerlig prosess. 
Dette betyr at hvis det kommer opp spesielle saker og 
problemstillinger gjennom året, skal disse tas opp til 
drøfting umiddelbart, med de det gjelder.

Planlagte tiltak blant kontoransatte og tillitsvalgte

Område Tiltak Bakgrunn Mål Ansvarlig

Kjønns-  
likestilling 
ansatte

Alle som jobber deltid 
spørres om de fortsatt har 
den stillingsprosenten de 
ønsker. 

Behov og ønsker for 
stillingsprosent kan 
endre seg over år.

Arbeidsgiver vurdere 
endret stillingsstørrelse 
for de som ønsker det

Daglig leder

Kjønns-  
likestilling 
styret

Valgkomiteen oppfordres 
til fortsatt å sørge for god 
kjønnsbalanse i styret

Det er god kjønns-
balanse i styret

Fortsatt god kjønns- 
balanse i styret Valg- komiteen

Alle diskrimi-
nerings-  
grunner

Opplæring og påminnel-
ser om at alle har rett på å 
bli respektert og inkludert

Økt bevissthet om 
likestilling bedrer 
arbeidsmiljøet

Økt kunnskap og 
bevissthet om det store 
mangfold folk repre-
senterer 

Daglig leder

Nedsatt  
funksjons-
evne

Fysisk tilrettelegging av 
arbeidsplassen ved behov

Ikke alle kontor er 
universelt utformet

Forholdene legges til 
rette ved behov Daglig leder

 ■ ÅRSMELDING
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11 KORT OM AVDELINGENES ARBEIDSOMRÅDER
Tjenesteavdelinga sitt arbeidsområde er hovedsakelig 
avløsertjenester, landbruksvikar, klauvskjæring, vikar-
tjenester, komplett lønningsregnskap, dokumentasjon 
av avløserutgifter og velferdsordninger i landbruket. I 
tillegg har avdelinga blitt mer aktiv med tanke på kursing 
og kompetanseutvikling blant våre avløsere og land-
bruksvikarer, der også HMS inngår som en vesentlig del 
av arbeidet.

Avdeling jord- og plantefag arbeider med forsøks-
arbeid, rådgiving innen jord og plantekultur, jord- og 
planteprøvetaking, gjødslingsplanlegging, grøfte- og 
dreneringsplaner, hjelp med SMIL-søknader, erstat-
ningssaker og annet som medlemmene trenger bistand 
til. Det arrangeres kurs, møter, fagturer og markdager 
om aktuelle tema. 

Vi gir råd i forbindelse med omlegging til økologisk 
drift, lager skjøtselsplaner over biologisk verdifull slåtte-
mark, utfører testing av åkersprøyter og er med på ulike 
varslingssystem for gjødsling og sprøyting. Arbeid med 
utviklingsprosjekt utgjør også en betydelig del av akti-
vi-teten i avdelinga. Biogassprosjekt må spesielt nevnes.

Byggrådgivingsavdelinga utfører planlegging og 
prosjektering av landbruksbygg. Det samarbeides med 
innleid konsulent på ingeniøroppgaver og kontroll av 
gjødselkjellere. Byggrådgiveren organiserer også kur-
svirksomheten for jord- og plantefagavdelinga og er 
redaktør for Ringreven
 
HMS-avdelinga jobber hovedsakelig opp mot bønder som 
har HMS avtale. Det gjennomføres besøk etter en 3 års 
turnus

♦  Nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten og 
oppfølging av rutiner for innkalling til helsekontroll 
inngår

♦  Det avholdes fagmøter, ofte i samarbeid med andre 
aktører med felles interesse for bondens ve og vel. I 
tillegg utføres ekstrabesøk og rådgiving, for eksem-
pel i forbindelse med tilsyn 

Dessuten
♦  Kursvirksomhet – praktisk HMS kurs for landbruket 

og varme arbeider-kurs
♦  Innlegg om ulike HMS tema etter forespørsel fra 

ulike aktører i landbruket 
♦  Bistand i hjelpemiddelsaker

Rådgiverne følger opp bekymringsmeldinger og har 
kontakt med bønder som i perioder står i tøffe livssitua-
sjoner.

Tilbudet i 2021 har vært noe redusert pga at en 
av våre HMS-rådgivere har vært langtidssykemeldt. 
Koronasituasjonen har tidvis begrenset mulighetene for 
HMS-besøk.

Økonomirådgiver-avdelinga kom i gang 1.mai 2021. 
Økonomirådgiveren skal tilby økonomisk rådgiving til 

LNV sine medlemmer. Tilbudet inkluderer driftsplanleg-
ging, likviditet og veivalgsrådgiving, som er produkter 
som sertifiseres gjennom NLR. Økonomirådgiveren er 
også prosjektleder for et større prosjekt som tilbyr rådgi-
ving til bønder som må tilpasse bygningsmassen knyttet 
til nye krav om kalvingsbinger og løsdrift.

12 RINGREVEN
Ringreven er medlemsbladet til LNV. Bladet kom ut med 
to nummer i 2021. Salg av annonser dekker om lag 2/3 av 
utgiftene til trykking og porto. Ringreven er også tilgjen-
gelig på nett: nordvest.nlr.no/medlemssider/ringreven/ 

13 HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIA
I 2021 har den nye ny heimeside for rådgivingsavdelinga 
nordvest.nlr.no blitt flittig brukt til formidling av infor-
masjon. Den har heilt anna utseende enn den gamle, 
så vi håper at dere synes den er lettanvendelig og fin. 
Hovedsida for tjenesteavdelinga blir fortsatt www.land-
bruknordvest.no. 

I 2021 har vi prøvd å legge ut informasjon på heime-
sida vår jamt gjennom året, samt delt mye av aktuelle 
saker og hendinger på vår Facebook-side «Landbruk 
Nordvest». Vi har og en Instagram-konto med same navn 
som vi deler flere bilder fra arbeidsdagen vår på; så følg 
oss gjerne der også.

14 REPRESENTASJON
Vi hadde som vanlig planlagt å være representert med 
stand på Dyregoddagene i månedsskiftet august/sep-
tember; men dette arrangementet ble avlyst på grunn av 
korona-situasjonen 2021 også. 

Vi var representert ved næringsdelen i tilknytning til 
årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag, Vi deltok med to 
ansatte på NLT sin høstsamling. 

Kursuka i NLR ble i år avholdt over to dager på Gar-
dermoen i november. Alle rådgivere deltok. I tillegg vi 
representert og aktivt til stede under årsmøtene i våre to 
paraplyorganisasjoner: NLT og NLR. 

15  ORGANISASJONER OG  
ORGANISASJONSTILKNYTNING

Landbruk Nordvest er medlem i Norsk Landbruksråd-
giving (NLR) og Norske Landbrukstenester (NLT). Begge 
paraplyorganisasjoner forhandler fram forsikringsord-
ninger for ansvar og yrkesskade for medlemslagene. Som 
arbeidsgiver er Landbruk Nordvest medlem i NHO Mat 
og Drikke.

På årsmøtet i NLR i april 2021(digitalt) deltok: Børge 
Rød, Kathrine Mauset og Bjørn-Helge Rønneberg. Stig 
Runar Størdal deltok som daglig leder. Maud Grøtta 
er ansattevalgt medlem av styret i NLR sentralt, mens 
Wenche Ytterli er medlem av valkomiteen. Bjørn Steinar 
Skarbø deltok som representant for «Naturviterne i 
NLR». 

Under årsmøtet i NLT i april var følgende fra LNV re-
presentert: Ove Dimmen og Ole Marvin Aarstad. Selma 
Cowan deltok også, og er nå andre vara til styret i NLT.

 ■ ÅRSMELDING

http://nordvest.nlr.no/medlemssider/ringreven/
http://nordvest.nlr.no
http://www.landbruknordvest.no
http://www.landbruknordvest.no
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Molde, 8. februar 2022

 Børge Rød, styreleder Katrine Mauset, nestleder Ove Dimmen

 Bjørn Helge Rønneberg Hilde Legernes Nina Ugelvik

Stig Runar Størdal, daglig leder

Børge Rød,
styreleder

Katrine Mauset 
nestleder

Hilde Legernes,
styremedlem

Nina Iren Ugelvik
ansatterepresentant

Ove Dimmen,
styremedlem

Bjørn Helge Rønneberg,
styremedlem

Stig Runar Størdal,
daglig leder
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 ■ ÅRSMØTET ■ BALANSE

31.12.2021 31.12.2020
ANLEGGMIDLER
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 493 6 412
Driftsløsøre 742 532 715 456
SUM ANLEGGSMIDLER 743 025 721 868

OMLØPSMIDLER
Varer 75 973 56 751
Fordringer
Kundefordringer 8 228 998 7 583 133
Krav på tilskudd 1 183 769 467 186
Andre fordringer 1 043 516 567 723

Sum fordringer 10 456 283 8 618 042
Bankinnskudd 10 105 216 11 141 732
SUM OMLØPSMIDLER 20 637 472 19 816 525

SUM EIENDELER 21 380 497 20 538 393

31.12.2021 31.12.2020
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 421 190 5 264 298

SUM  EGENKAPITAL 5 421 190 5 264 298

GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 609 067 289 607
Betalbar skatt 18 257 259 186
Skyldige offentlige avgifter 9 147 936 9 074 451
Annen kortsiktig gjeld 6 184 047 5 650 851

Sum kortsiktig gjeld 15 959 307 15 274 095
SUM GJELD 15 959 307 15 274 095

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 21 380 497 20 538 393

Landbruk Nordvest SA Balanse 2021

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
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Medlemsvilkår LNV 2022 – fra 1. mars
Medlemskontingent kr 1200  Dekker: Demokratiske rettigheter og 

abonnement på Ringreven

Rådgivingsavdelinga
Arealkontingent  Kr/daa Tak daa
Grovfôr 6,80 800 
Korn 6,80 600 
Potet 37,30 135 
Grønnsaker  49,95 100 
Frukt og Bær 62,60 80 

Dekker
♦  Kurs og oppdatering til medlemspris
♦  Tilgang til hjemmesidene
♦  Temahefter
♦  Telefonrådgiving 
♦  Kulturspesifikke meldinger på e-post 
♦  Gjødslingsplan og jordprøvetaking til medlemspris
♦  Markvandringer
♦  Fagmøte i potet, grønsaker, frukt, og bær 

Deltakere i samdrifter som søker areal- og kulturlandskapstillegg hver for seg, betaler også medlemskontingent og arealavgift hver for 
seg. Samdrifter som disponerer alt areal og søker areal- og kulturlandskapstillegg for hele arealet, betaler en medlemskontingent og ei 
arealavgift.

Tjenesteavdelinga
Påslag 
Administrasjon 6,18 % 
Sjukelønn     1,85 %
Forsikringar     1,30 %
NHO / NLT     0,62 %
OTP/AFP     2,00 %
Sum        11,95 %

Dekker
♦  Rekruttering av arbeidskraft
♦  LNV har arbeidsgiveransvar inkl. arbeidsavtaler, utlønning, ar-

beidsgiveravgift, feriepenger, sjukepenger, pensjonsordning, for-
sikringer, rapportering til det offentlege, velferdstiltak for avløsere

♦  Lønningsregnskap for bonde/kunde
♦  Dokumentasjon av avløserutgifter
♦  Organisering av avløserringer
♦  Rådgjeving ang. velferdsordningane, rettar ved sjukdom/ 

svangerskap HMS og arbeidsrettslege tilhøve

HMS
HMS avtale for medlemmer  2 200
HMS avtale for ikke medlemmer 4 400

Dekker
 Treårig syklus (HMS besøk/gårdsbesøk m/vernerunde; be-
driftshelsetjeneste; fagmøte); Kartlegging av arbeidsmiljøet; 
elektronisk nyhetsbrev; rabatt på kurs; rabatt på forsikring; 
fradragsberettiget kontingent; krisebistand om ulykken 
rammer deg. 

Timepriser rådgiving Medl . Ikke medl. Stoppsats
Jordprøvetaking 710 1 160 400
Jord og plantekultur 710 1 160 400
Bygg 920 1 160 1 800
Økonomi 920 1 160 1 800
HMS 920 1 160 
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Arbeidet i Avdeling rådgiving 
– Jord og plantefag
BEMANNING OG KONTORPLASSERING

 ■ Det var i 2021 totalt 11 tilsette i til saman 10 årsverk på 
avdeling jord og plantefag, med kontorplassering spreidd 
rundt i heile fylket – for å vere der bonden er.

Gunnhild Marie Overvoll, Aksel Døving og Jon G. 
Lied i Valldal, Nina Iren Ugelvik, Lars T. Lyche og Sverre 
Heggset i Molde, Hilde Hegnes og Lars Gunnar Flatvad 
på Sunndalsøra, Maud Grøtta på Tingvoll, Frode Grøn-
myr i Surnadal og Gunn Randi Fossland på Tustna. Hilde 
Hegnes har vore i permisjon i deler av året. Sverre Hegg-
set vart pensjonist i året som gjekk, men er «innleigd» på 
timebasis. Gunnhild Overvoll er tilsett i eit vikariat.

GJØDSLINGSPLANAR OG JORDPRØVAR
Dei seinare åra har vi gjeve tilbod om jordprøvetaking kvart 
åttande år, med utarbeiding/justering av gjødslingsplanar 
kvart fjerde år. I 2021 vart det teke ut jordprøvar hos 169 
medlemmer. Det vart utarbeidd 373 gjødslingsplanar.

MARKDAGAR/MARKVANDRINGAR/FAGMØTE
Også i 2021 vart utadretta aktivitetar noko påverka av 
Covid 19 pandemien. I løpet av året vart det arrangert 25 
markdagar, åtte markvandringar, 25 fagmøte inklusive 
«Landbrukstimen», der 16 vart arrangert som Teamsmøte. I 
tillegg har vi, som vanleg, delteke med foredrag/innlegg på 
fagmøte arrangert av andre. 

KURSAKTIVITET I RÅDGJEVINGSAVDELINGA
Det er i 2021 gjennomført 17 kurs i regi av Rådgjevingsav-
delinga i Landbruk Nordvest. Det fordeler seg slik

♦  Fornyingskurs Plantevern: 6 kurs med til saman 57 
deltakarar

♦  Grunnkurs Plantevern: 6 kurs med 83 deltakarar
♦  Autorisasjonskurs for smågnagarmiddel: 1 kurs med 

13 deltakarar
♦  Maskinførarkurs: 2 kurs med 37 deltakarar. (Det 

eine utsett frå 2020 på grunn av koronasituasjonen)

Fire spreke rådgjevarar tok turen over Romsdalseggen under rådgjevarsamlinga i Isfjorden sist sommar. F.v. Sverre Heggset, Gunn Randi 
Fossland, Nina Iren Ugelvik og Frode Grønmyr.  Bak kamera Maud Grøtta.
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♦  Kurs i Steinsprekking: 1 kurs med 16 deltakarar. 
(Også dette utsett frå 2020 på grunn ak koronaen)

♦  Kurs i regenerativt landbruk: 1 kurs med 15 deltakarar

Plantevernkursa, Smågnagarkurset og det eine Maskinfør-
arkurset vart gjennomført med undervisning og eksamen 
på nett. Dette Maskinførarkurset hadde likevel fysisk fram-
møte til dei praktiske øvingane som høyrer til kurset.

Det er vårt inntrykk at det var populært mellom 
deltakarane med nettbasert kurs- og eksamensavvikling 
då dei kunne gjere alt heimanfrå og slapp å reise. Ein del 
problem oppstod, men ein klarte å løyse dei fleste under 
vegs; men nokre måtte vente til neste kurs slik at ein fekk 
ordna påkoplingsproblem som oppstod, og det var dei 
som måtte oppsøkje landbrukskontoret i ettertid for å 
avlegge eksamen.

Grovfôr
 ■ Også grovfôråret 2021 vart i noko grad påverka av 

Covid-19, med noko mindre utadretta aktivitetar. Likevel 
håper vi at tilbodet vart tilfredsstillande for medlemene.

Dei fleste av dei sju «Landbrukstimane» vi arrangerte 
på Teams i mars og april, hadde tema som var aktuelle 
for grovfôrprodusentane. Oppmøtet var brukbart, med i 
gjennomsnitt om lag 60 tilhøyrarar pr møte.

Gjennom gjødslingsplanlegginga hadde vi ein samtale 
om jord- og plantekulturen med om lag 350 grovfor-

medlemer. I 2021 var det fleire av medlemene som vart 
dregen aktivt inn i planleggingsarbeidet, ved at samta-
len var kopla opp på Teams. På den måten hadde både 
bonde og rådgivar planen fram føre seg på skjermen, og 
ein kunne drøfte endringar og sjå konsekvensen av desse 
i lag. Det å nytte Teams på denne måten, gjev heilt klart 
ein betre plan, og ikkje minst håper vi at medlemen får 
større eigarskap til planen.

KJØLIG VÅR, TØRR SOMMAR
Det våte og kjølege veret i starten på våronna medførte 
mange førespurnader både om konsekvensar av sein gjød-
selspreiing, og om alternative/avbøtande tiltak.

Varmen som kom i slutten av mai førte til mange sam-
talar om aktuelt slåttetidspunkt.

Vi arrangerte to grovformarkdagar i 2021, ein i Skodje 
og ein i Gjemnes. Vi opplevde eit dårlegare frammøte 
enn ved liknande arrangement tidlegare år. Arrange-
menta er ressurskrevjande, ikkje minst for maskinleve-
randørane. 

Utover i juli kom tørken med mange spørsmål og 
samtalar om konsekvens og aktuelle avbøtande tiltak. 
Den 13. august arrangerte vi fagtur til Lom med tema 
vatning. Våre kollegaer i NLR Innlandet stod ansvarleg 
for fagleg innhald og gardsbesøk. 

 
MARKVANDRINGAR
Det vart arrangert fleire lokale markvandringar i sesongen. 
I september/oktober gjennomførte vi ein runde markdagar 

Demonstrasjon av grasberging under markdagen hos Leif Abelvik på Skodje i Ålesund kommune.  Foto: Jon Geirmund Lied. 
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der hovudtemaet var jordkultur. I tillegg vart andre tema 
kobla på, m.a. drenering. 

Siste gruppa i Grovfôrskulen vart avslutta i fjor. Fleire 
av samlingane vart noko forsinka grunna pandemien.

Det er heilt klart eit behov for å få betre oversikt over 
avlingsnivået i grovfôrdyrkinga. Ikkje minst er det viktig 
for å treffe betre med gjødslingsplanen. Tal rundballar/
tal lass pr teig, vekt på rundballane/lassa, og analyse av 
foret er det som må til for å oversikt over avlingsnivået. 
Grovfôrrådgivarane har utstyr for å ta ut surfôrprøvar 
for analyse. I tillegg har dei vekt og utstyr for veging av 
rundballar. Det er moderat etterspurnad etter desse 
tenestene. Bruk oss!

Vi har stadig fleire påmeldingar på tilbodet om ekstra 
oppfølging av grovfordyrkinga i vekstsesongen. Tilbodet 
ser ut til å bli sett pris på. Hittil har det vore gjenkjøp hos 
dei som har teke i bruk tilbodet.

Bær
 ■ Restriksjonar pga. covid19 førte til at nesten alle møter 

vart gjennomført som nettmøte. Vårmøte for bærdyrkara-
ne vart arrangert på Teams. Dette gjekk bra, men med litt 
dårlegare oppmøte og litt forsiktigare diskusjon enn elles. 
På vårmøtet var plantevern og arbeidskraftsituasjonen 
hovudtema. Haustmøte vart gjennomført som hybridmøte, 
nokre var samla i møterommet på Fjordhagen i Valldal og 
nokre var med på Teams. 

På haustmøtet var oppsummering etter sesongen 
hovudtema. I tillegg snakka Trude Iren Saure, NLR Vest 
om HMS i grøntsektoren. 

I mars arrangerte NLR eit nordisk bærseminar på 
internett. Det var nokre deltakarar frå vårt fylke, men 
vi skulle gjerne hatt med fleire. På forsommaren vart 
det gjennomført «Bærhalvtime» kvar torsdag kveld i 

sju veker. Det var litt varierande, men for det meste bra 
oppmøte. Dette fungerte bra og var ein enkel måte for å 
nå bærdyrkarar over heile fylket. 

Korn 
 ■ I 2021 var det stor aktivitet på markdagar i korn. Mykje 

grunna fangvekstprosjektet. I tillegg til fangvekstar hadde 
vi og tradisjonelle ugras/plantevernmarkdagar. Vi hadde til 
saman 6 markdagar/markvandringar i korn. I oktober had-
de vi fagmøte i korn saman med Felleskjøpet på Åndalsnes 
og i Molde og i byrjinga av desember deltok vi på kornkveld 
på Kløverstua i Surnadal. 

Potet 
 ■ Landbruk Nordvest har delteke på to markdagar i potet 

i 2021. Begge har vore i samarbeid med Sunndalspotet. Ein 
markdag om jord og fangvekstar føregjekk også i potetåker, 
men var open for alle interesserte. 

I januar hadde vi plantevernmøte i samarbeid med 
Felleskjøpet og Sunndalspotet. 

I tillegg til dette har vi samla potetprodusentane til tre 
kurskveldar i bruk av Fruktklienten. 

Forsøksarbeid
KORN 
I 2021 hadde Landbruk Nordvest som vanleg eit felt i serien 
«Verdiprøving byggsorter, Østlandet og Midt-Norge». Feltet 
samanlikna eksisterande marknadssortar av 2-rads og 
6-rads bygg med nye sortar og utanlandske sortar. For at 
ein ny sort skal bli godkjend og komme inn på sortslista må 
den gjennom tre års verdiprøving. Årets felt låg i Sunndal 
og feltvertar var Rita og Knut Flatvad. Ansvarleg for feltet er 
NIBIO. 

I 2021 vart det og lagt ut fire demonstrasjonsfelt med 
fangvekstar i korn. Det vart prøvd ut fire ulike såtider 
og 8 ulike blandingar. Feltvertar var Steinar Heggset i 
Surnadal, Emil Koht-Tøfte og Sigrid Lillebråten i Sunndal, 
Lars Nora i Rauma og Terje Hagen i Hustadvika.

POTET 
Landbruk Nordvest hadde fem forsøksfelt i potet i 2021. I 
regi av NIBIO hadde vi forsøksfelta «Verdiprøving halvseine 
potetsortar i Midt-Norge 2021» og «Kjølmarkmottakelighet 
i potetsortar 2021». Verdiprøvingsfeltet såg på eksisterande 
marknadssortar samanlikna med nye sortar frå Graminor. 
Feltvert var Anders Forseth. 

Som for korn er verdiprøvinga ein del av godkjen-
ningsordninga for nye sortar. I kjølmarkfeltet vart eit felt 
med seks ulike sortar anlagt på eit areal utsett for kjøl-
mark. Formålet er å sjå om det er sortsforskjellar når det 
gjeld kjølmarkangrep. Feltvert her var Lars Olav Melkild. 

Det tredje forsøket er ein del av «MERMOLD»-prosjek-

Vurdering av jordkvalitet under markdag på Dyrkorn i Fjord kommu-
ne sist haust.  Foto: Bjørn Steinar Skarbø. 
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tet i regi av NORSØK. Her ser ein på effekt av ulike jord-
forbetringsmiddel i moldfattig sandjord brukt til tidleg-
potet-produksjon. Ved anlegg av forsøket i 2019 vart det 
tilført biokol blanda med flytande biorest, fast biorest og 
husdyrgjødsel til ulike ruter. Halve feltet vart sådd med 
fangvekst (haustrug) etter hausting av potetene. Feltet 
blir avslutta i 2022. Feltvert er Per Grødal. 

Det fjerde feltet var ein del av «FIMO»-prosjektet til 
NORSØK. Her vart det gjort forsøk med algefiber og 
andre marine restråstoff som gjødsel til potet. Det vart 
undersøkt avling, kvalitet og innhald av tungmetall. 

I tillegg hadde vi eit enkelt demonstrasjonsfelt med 11 
ulike artar/blandingar av fangvekstar sådd etter tidleg-
potet. 

GRØNNSAKER
Sortsforsøk i gulrot 
To felt var lagt ut. Ti ulike sorter ble testa på Smøla hos 
Holmen og Solheim. Registrering av spiring, friskhet ris, ev. 
sykdom og avlingsmengde.

Storskala utprøving 
Skjerma sprøyting med Beloukha  
ugrasmiddel i gulrot og kålrot 
Feltvert var Jørgen Holmen på Smøla. Ugraseffekt og av-
lingsregistrering. NLR Grøntsatsingsmidler.

Registrering
Kålfluefeller hos en dyrker (sandfeller),  
NIBIO plantehelse)

GROVFÔR
Skadebeiting av hjort i eng
I 2019 startet Landbruk Nordvest opp et prosjekt der 
formålet er å registrere effekten av hjortebeiting i eng med 
omsyn til avlingsnivå. I 2021 ble det totalt i Møre og Roms-
dal foretatt hjortebeiteregistreringer i 44 felt. 

Hausting av forsøksfelt for korn på Flatvad i Sunndal.  Foto: Lars Gunnar Flatvad.

Sprøyting av gulrot med Beloukha ugrasmiddel med enkelt skjer-
mingsutstyr.  Foto: Gunn Randi Fossland. 
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Verknad av tilførsel av kalium seint i vekstsesongen 
Feltansvarleg: NIBIO 
Eit forsøksfelt etablert hos Odd Kåre Askeland, Aukra i 
2020. Forsøksfeltet er eitt av fleire NIBIO har av same sort 
fleire stader i landet med mål om å undersøke verknaden 
av ekstra kaliumtilførsel seint i vekstsesongen med tanke 
på overvintring. Det vart registrert avlingsnivå og sendt inn 
tørkeprøver av feltet av 1.slått 2021 som og var avsluttende 
registrering for feltet. Ein har ikkje fått resultatet av heile 
forsøksfelta i denne serien so ein kjem til å presentere dei 
lenger ut i 2022. 

  
Varig eng som effekt av slåttetidspunkt  
og overvintring 
Feltansvarleg: NIBIO 
Forsøksfeltet vart anlagt hos Roger Håseth, Elnesvågen, i 
2021. Det er ikkje gjort avlingsregistreringer i etableringså-
ret, kunn avpussing og artsvurdering i kvar rute. Formålet 
med feltet er å følgje med på artsutviklinga i frøblandingar 
for varig eng, sidan det som regel skjer større endringar 
etter forsøksåra som normalt ligg på 3 år. Dette feltet skal 
følges opp inntil 6 år slik at ein får litt meir kunnskap 
korleis artsutviklinga for dei 4 frøblandingane for varig eng 
som er med i feltet vil utvikle seg. 

 

Engbelgvekster, observasjonsfelt 
Hensikten med dette feltet er å bli kjent med flere arter og 
sorter av engbelgvekster: kløversorter, luserne, tiriltunge 
m.fl. Feltet ble sådd forholdsvis seint i 2019. I 2020 og 2021 
ble det gjort registreringer i feltet: dekningsgrad av belgvekst 
og av ugras, antall og form på rizobiumknoller på røttene, 
farge på planter og knoller. Dette er ett av ti slike felt fordelt 
utover landet. Feltserien blir administrert av NLR Nord Nor-
ge og NIBIO har ansvaret for oppsummering av resultatene. 

I vårt felt hadde kvitkløver og rødkløver greid seg bra, 
mens de andre artene var det lite av. 

 
Strandsvingel LN-171 
I dette feltet blir strandsvingelsortene Swaj og Kora sam-
menlignet med andre grasarter. Spørsmålet er om strands-
vingel kan erstatte engsvingel i grasfrøblandingene. 2021 
var fjerde og siste høstingsåret i dette feltet. Feltet vårt som 
ligger i Gjemnes kommune, er ett av mange felt i en serie 
som styres av NIBIO. 

 
Avling og kvalitet i bladfaks samanlikna med timotei
Feltansvarleg: NIBIO
Bladfaks i reinbestand og i blanding med engrapp blir sa-
manlikna i avling og kvalitet med timotei i to- og treslåttsre-
gime. Feltet er utlagt hos Stordal samdrift i Stordal. 

Gjødseleffekt av biorest med storfe-  
og svinegjødsel som substrat
Feltansvarleg: NORSØK
Biorest med blanding av storfe- og svinegjødsel som sub-
strat er samanlikna med husdyrgjødsel og handelsgjødsel 
som gjødsel til eng. Feltet skal registrere avling og kvalitet i 
to år. Feltvert er Martin Toreli, Hustadvika

Gjødseleffekt av biorest med storfegjødsel  
og oppdrettsslam som substrat
Feltansvarleg: Landbruk Nordvest
Biorest med blanding av storfegjødsel og oppdrettsslam 
som substrat blir samanlikna med husdyrgjødsel og han-

«Høsting av kaliumfelt Aukra juni 2021». Feltet klar for 1. slått 2021.
 Foto: Nina Iren Ugelvik.

Forsøksfelt for varig eng hos Roger Håseth 1. november 2021, Det 
viser god etablering i gjenleggsåret.  Foto Nina Iren Ugelvik.

Lars T. Lyche i gong med å så forsøksfelt for varig eng hos Roger 
Håseth våren 2021.  Foto Nina Iren Ugelvik.
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delsgjødsel som gjødsel til eng. Det blir og analysert for 
tungmetall i enga.

Feltet skal gå over tre år. Feltvert er Martin Toreli, 
Hustadvika

Peat-imp
Feltansvarleg: NIBIO
Dette er eit forsøksfelt der ein i tillegg til avlingsregistrerin-
gar har som intensjon å samanlikne utslepp av klimagassar 
på tradisjonelt grøfta myr og omgraven myr. Feltet vart lagt 
ut sommaren 2021, og skal gå over 3 engår.

Feltvertar Eivind Stranden og Jim Farstad, Hustadvika

BÆR
Felleovervåking av bringebærbarkgallmygg. 
Det var utplassert to feller for overvåking av bringebær-
barkgallmygg i to bringebærfelt på friland med ca. 5 km 
avstand i Valldal. 

Registrering av pollinerande insekt i bringebær 
Det vart gjennomført visuell observasjon i tillegg til samling 
av insekt med insekthov. Registreringane vart gjort i to felt 
både på friland og i tunnel.

 
Behandling med ozon mot gråskimmel i jordbær 
Ozon er eit effektivt desinfeksjonsmiddel. Det er prøvd litt 
som soppmiddel i bl a druer. Her vart det brukt mikrosprei-
arar for å behandle planten mot gråskimmel i blomstrings-
tida. Ozon ga ingen signifikant effekt. 

PROSJEKT 
Biorest av oppdrettsslam og husdyrgjødsel på eng

 ● AV JON GEIRMUND LIED

Prosjekteigar: NLR Nordvest i samarbeid med NLR 
Nord-Norge og NORSØK

Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet, 
Møre og Romsdal Fylkeskommune og Nordland Fylkes-
kommune.

Prosjektet skal avklare i kva grad biorest, der opp-
drettsslam og husdyrgjødsel er nytta som råstoff i pro-
sessen, kan nyttast som gjødsel på engareal. Dessutan 
skal prosjektet avklare kva gjødseleffekt slik biorest har 
ved gjødsling på eng. 

Målgrupper er
Grovfôrprodusentar/husdyrhaldarar, som skal vurdere om 
det er aktuelt å 

A.  tilby husdyrgjødsel som råstoff i biogassanlegg som 
og nyttar oppdrettsslam som råstoff. 

B.  nytte biorest frå slike anlegg som gjødsel på sine 
engareal. 

Mogelege eigarar av biogassanlegg som planlegg å base-
re biogassproduksjonen på råstoff frå oppdrettsnæringa 
(slam) og husdyrgjødsel, og som planlegg at bioresten skal 
nyttast på engareal. 

Storsamfunnet som ser for seg at slik bruk av opp-
drettsslam og husdyrgjødsel er eit viktig tiltak både for 
auka produksjon av biogass, og sirkulasjonstenking om 
viktige næringssalt, ikkje minst fosfor. Oppdrettsnæ-
ringa, som ynskjer å gjere næringa meir berekraftig, 
både ved sirkulasjon av næringssalt i produksjonen, og 
produksjon av fornybar energi. 

FORSØKSOPPLEGG
Viktigaste tiltak: Det skal gjennomførast avlingsforsøk (felt-
forsøk) i eng der ein undersøkjer gjødseleffekten av biorest 
der oppdrettsslam og husdyrgjødsel er råstoff. Gjødselef-
fekten skal samanliknast med konvensjonell gjødsling (Full-
gjødsel) Det skal vidare takast ut prøvar til kjemisk analyse 
for registrering av næringsinnhald og mineralinnhald inkl. 
tungmetall Det skal takast ut prøver av biorest og jorda på 
forsøksfeltet for kjemisk og hygienisk analyse. Analysere-
sultata skal drøftast opp mot aktuelt regelverk. 

Ei av fellens for overvaking av bringebærbarkgallmygg. 
 Foto: Aksel Døving.
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FORVENTA RESULTAT 
Det er ei målsetting at resultata frå prosjektet vil gje kunn-
skap om gjødseleffekten av biorest basert på oppdrettsslam 
og husdyrgjødsel. Dessutan om slik biorest kan nyttast som 
gjødsel på eng, sett i forhold til aktuelt regelverk. Prosjek-
tet skal og avklare korleis mekanisk avvatning påverkar 
innhaldet av m.a. fosfor, mineralisert nitrogen og aktuelle 
tungmetall i våtdel og tørrdel etter avvatning.

FORSØKSFELT
Det vart i 2021 lagt ut forsøksfelt i Hustadvika i Møre g 
Romsdal og Vestvågøy i Nordland.

Resultat frå første forsøksår vil bli presentert i Ringre-
ven nr 1- 2022.

Prosjektet skal avsluttast etter vekstsesongen 2023.

Mermold 
 ■ Formålet med MERMOLD-prosjektet er å sjå på kor-

leis tilsetting av ulike typar organisk materiale og bruk av 
fangvekst påverkar innhald av organisk materiale i jorda, 
avling og sjukdomar i intensiv potetdyrking. Sunndalspo-
tet er prosjekteigar og NORSØK har prosjektleiinga. Rolla 
til Landbruk Nordvest er å gjennomføre feltforsøk med 
tidlegpotet på Grøa i Sunndal. Prosjektet er finansiert av 
Regionalt Forskningsfond (RFF) Midt-Norge. (Sjå også under 
forsøk) 

Charcoat 
 ■ Forsking har vist at biokol kan ha hemmande effekt på 

skadelege mikroorganismar på planter. Prosjektet skal 
sjå på om dekking av gulrot og potet med biokol kan gje 
mindre angrep av sjukdomar på lager. Forsøk skjer både i 
laboratorium, på lager og i produksjon. 

Landbruk Nordvest si rolle er å delta i arbeidet med 
påføring av biokol på potet i Sunndal og vere med når 
potetene skal inn i produksjonen. Landbruk Nordvest 
skal dokumentere arbeidet med bilete og skrive ein 
rapport som ser på miljøutfordringar og utfordringar i 
pakkeri. NORSØK er ansvarleg for prosjektet. Finansiert 
av RFF Midt-Norge. 

KIL-prosjekt i potet 
 ■ Prosjektet med det fulle namnet «Betre potetkvalitet og 

betre økonomi for produsent og pakkeri gjennom forbe-
tringstiltak frå jord til bord basert på observasjonar/ana-
lyse av prosess i verdikjeda» har som mål å samle inn mest 
mogeleg opplysningar frå både produksjon av potet hos 
kvar enkelt dyrkar og frå pakkeri. Dette skal brukast til å 
gjere forbetringar i produksjonen. Prosjektet er finansiert 
av Landbruksdirektoratet (Kompetanseutvikling i landbru-
ket) og Møre og Romdal fylkeskommune. Prosjektet skulle 
eigentleg vore avslutta i 2020, men vanskar med gjennom-
føring grunna koronasituasjonen gjorde at prosjektet fekk 
eitt års utsetting. 

Blanding av oppdrettsslam og husdyrgjødsel Sverre Heggset i ferd med å spreie biorest av husdyrgjødsel og fiske-
slam på forsøksfelt på Hustad.  Foto: Nina Iren Ugelvik.
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 ■ ÅRSMØTET

Håndbok i plantekultur
Ny utgave distribueres i feb/mars 2022

For komple�  oversikt over 
sor� ment og sortsomtaler:

plantekultur.no

for degnorgesfor.no

BESTILLING:
Ta kontakt med

din lokale 
forhandler

norgesfor.no

Leverandør av
dri� smidler � l 
planteproduksjon
• Såvarer 
• Plantevern
• Mineralgjødsel
• Bladgjødsel
• Kalk
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FIMO 
 ■ Prosjektet «Fiber fra havet gir mold i jorda» (FIMO) er 

eigd av NORSØK og støtta av RFF Møre og Romsdal. Land-
bruk Nordvest var leigd inn til å gjennomføre eit feltforsøk i 
potet. Formålet var å sjå korleis bruk av algefiber til gjødsel 
påverka avling, kvalitet og innhald av tungmetall. Feltet låg 
hos NORSØK på Tingvoll. 

 

Fangvekstar i korn og etter 
tidlegpotet 2021–2022 

 ■ Landbruk Nordvest har fått støtte frå Møre og Romsdal 
Fylkeskommune til å gjennomføre demonstrasjonsfelt med 
fangvekstar i korn og etter tidlegpotet. Vi ønskjer gjennom 
prosjektet å lære meir om kva artar/blandingar og kva såti-
der som fungerer i Møre og Romsdal. 

NLR Økologisk rådgiving 
 ■ Med prosjektmidler via Norsk landbruksrådgiving kan 

vi gi rådgiving innen økologisk produksjon. I 2021 ble det 
gjennomført 3 NLR Økologisk førsteråd, 19 NLR Økolo-
gisk grupperåd og 1 NLR Økologisk rådgivingsavtale. 15 
av de 19 grupperådene var et kurs i Holistic management 
som også hadde finansiering fra Møre og Romsdal fyl-
keskommune. De andre 4 var innen frukt og småskala 
grønt. Rådgivingsavtalen omhandlet oppstart av økologisk 
jordbærdyrking. 

NLR Økologisk fagressurs 
 ■ Fra 2019 trappet arbeid med økologisk landbruk opp i 

Norsk landbruksrådgiving ved økte bevilgninger og økte 
forventninger fra myndighetene. Landbruk Nordvest er 
involvert ved at Maud Grøtta deltar som fagressurs innen 
grovfôr. Fagressursgruppene skal arbeide med utvikling av 
rådgiving, kompetanseheving og nettverksbygging for råd-
givere og gårdbrukere i hele landet. Fagressursgruppen for 
grovfôr har laget Økologisk grovfornytt som går ut på epost 
til gårdbrukere med økologisk grovfôrdyrking i hele landet. 
Dette har blitt sendt ut i starten av hver måned gjennom 
hele året. Fagressursgruppen har hatt mange «jern i ilden» 
og Landbruk Nordvest har vært involvert i noen av disse 
prosjektene. 

Jordsatsing 
 ■ Norsk Landbruksrådgiving har overtatt oppgaver fra 

«Foregangsfylke jord» og er forventet å arbeide for bedre 
jordhelse i hele landet. Det er opprettet en fagressursgrup-
pe jord. Fra Landbruk Nordvest har Maud Grøtta deltatt 
i denne gruppa. Som NLR Fagressurs jord har Maud hatt 
faglig ansvar for 24 markdager om Jordlappen som er en 

framgangsmåte for å undersøke jorda. 11 av disse mark-
dagene var i Landbruk Nordvest sitt område og 13 av de i 
NLR Vest sitt område. Med delfinansiering fra det samme 
jordprogrammet er det arrangert 4 markdager med tema 
drenering, 6 markdager med tema fangvekster og et kurs 
i kompostering. Jordsatsinga skal være relevant for både 
økologisk og konvensjonelt landbruk. 

Trua naturtyper  
i kulturlandskapet 

 ■ I 2021 har Landbruk Nordvest ikke hatt noen oppdrag 
innen dette fagfeltet. Maud Grøtta har deltatt i referanse-
gruppe for Statsforvalteren i Møre og Romsdal sitt arbeid 
med trua naturtyper, gruppa hadde to møter i 2021. 

Nytt prognoseverktøy  
for betre økonomi i frukt-  
og bærnæringa 
Prosjekteigar: Innvik Fruktlager SA 
Ansvarleg i LNV: Aksel Døving 

 ■ Dette er eit treårig prosjekt 2019-2022 finansiert av 
utgreiings- og tilretteleggingsmidlar frå Fylkesmannen 
i Vestland. Det er løyvd kr.170.000,- i tilskot av eit totalt 
budsjett på kr.337.500,-. Innsamla data over avling og klima 
dannar grunnlaget for matematiske modellar som skal 
brukast til å forklare klimaverknader og til å prognosere 
avlingane. Dette skal gi enkle verktøy som mottaka kan 
bruke i sitt prognosearbeid. Prosjektet går som planlagt og 
skal avsluttast våren 2022. 

Sjølvfoto av vår rådgjevar i økologi Maud Grøtta under potetsetting 
saman med gode kollger Lars Gunnar Flatvad t.v. og Frode Grønmyr. 
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Klimaverknader, klima-
endringar og prognosar i 
bær, grønsaker, potet og korn 
Prosjekteigar: Landbruk Nordvest 
Ansvarleg: Aksel Døving 

 ■ Dette er eit treårig prosjekt finansiert av utgreiings- og 
tilretteleggingsmidlar frå fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
Det er løyvt eit tilskot på kr.218.000,- av eit totalbudsjett på 
kr.291.000,-. Innsamla data over avling og klima skal danne 
grunnlaget for matematiske modellar som skal brukast til 
å forklare klimaverknader og til å prognosere avlingane. 
Dette skal gi enkle prognoseverktøy som mottaka kan bru-
ke i sitt prognosearbeid. Prosjektet går etter planen, men så 
langt er det hovudsakleg arbeidd med bær. 

Biostimulantar  
i jordbær nyplanting 
Prosjekteigar: NLR (Innlandet og Nordvest) 
Ansvarleg: Aksel Døving 

 ■ Dette er eit mindre prosjekt over to sesongar som er 
finansiert av NLR grøntsatsingsmidlar. Nyplanta jordbær-
planter vart behandla med Aminosol og Acadian i 2020. 
Våren 2021 vart vekst og utvikling registrert. 

Haustgjødsling 
 i jordbærsorten Saga 
Prosjekteigar: NLR (Innlandet og Nordvest) 
Ansvarleg: Aksel Døving 

 ■ Dette er eit mindre prosjekt over to sesongar som er 
finansiert av NLR grøntsatsingsmidlar. Eit etablert felt med 
jordbærsorten Saga vart gjødsla med nitrogen til ulike 
tidspunkt hausten 2020. Våren 2021 vart tal knoppar og 
blomster registrert. 

Ozon mot gråskimmel  
i jordbær 
Prosjekteigar: Redox AS 
Ansvarleg i LNV: Aksel Døving 

 ■ Dette er eit treårig prosjekt med Redox AS som prosjek-
teigar der NORSØK og Landbruk Nordvest som samar-
beidspartnerar. I 2021 vart det gjennomført forsøk med 
ozonbehandling i eit etablert felt i Valldal. Behandlinga med 
ozonert vatn skjedde ved hjelp av fastståande mikrosprei-
arar frå blomstringsstart til hausting. Det var ingen signifi-
kant effekt av ozonbehandlinga. Standard behandling med 
gråskimmelmiddel ga minst gråskimmel. 

Humle (bildet) og 
honningbier er 
viktigast polline-
rande insekta i 
bringbær. 
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Pollinerande insekt  
i bringebær 
Prosjekteigar: NORSØK 
Ansvarleg i LNV: Aksel Døving 

 ■ Eit lite, eittårig prosjekt eigd av NORSØK og der Land-
bruk Nordvest er innleigd for å gjere registreringar av 
pollinerande insekt i bringebærfelt. Det vart gjennomført 
visuell observasjon i tillegg til innsamling av insekt med 
insekthov. Registreringane vart gjort i to felt både på friland 
og i tunnel på Alstad og på Døving i Valldal. Humler og 
honningbier var dominerande insektartane og med om lag 
like store antal. Begge stader var det bikubar i ein avstand 
på nokre hundre meter. I tunnel var det litt fleire humler 
enn honningbier, medan det på friland var omvendt. Det 
var liten skilnad på dei to lokalitetane. 

Grovfôrskolen 
Nina Iren Ugelvik og Frode Grønmyr 
Eit prosjekt som vart starta opp i 2017 og skulle vere 
ferdig til hausten 2020. Grunna Covid-19 utbrot i 2020, 
fekk ein utsettelse av prosjektet eitt år til 2021 slik at det 
vart ferdigstilt då. Dermed fekk kull 2 av Grovfôrskulen 
(to gruppar fordelt i Vestnes og Nesset) gjennomført både 
markvandring og siste dagsamling. Formålet med prosjek-
tet er å gje god kunnskap om heile grovfôrlinja for å kunne 
forbetre sin eigen grovfôrproduksjon, med gjennomgang 
av grovfôrøkonomi, val av arter og sortar, jordarbeiding, 
fôrkvalitet og mykje meir. 

Hjortebeiteprosjekt  
i Møre og Romsdal 
Gunn Randi Fossland 

 ■ Formålet med prosjektet er å kunne dokumentere 
hjortebeiteskader på dyrka mark, samt foreslå kon-
krete tiltak for bedre å ivareta landbruksinteressene i 
hjorteforvaltninga. 

Det er gjort registreringer på 30 felt hos om lag 15 
feltverter. Det ble satt opp beitegrinder hvor hjorten 
ikke har «tilgang» og foretatt avlingsregistreringer inne 
i grinda og utenfor hvor hjorten har tilgang. Felta ble i 
hovedsak etablert i 2019 og 2020. 

Statsforvalter i Møre og Romsdal og Møre og Roms-
dal fylkeskommune har støtta prosjektet økonomisk. I 
tillegg er det etablert flere felt i to kommuner på Nord-
møre, Aure og Sunndal. Her er det kommunene som er 
inne og støtter arbeidet. Vårt arbeid videreføres i det 
nye store hjorteprosjektet AgriDeer som finansieres av 
Norges Forskningsråd og hvor Atle Mysterud er pro-
sjektleder (Universitetet i Oslo). 

HJORTEBEITEREGISTRERINGER – AGRIDEER
Formålet med prosjektet er å bedre dokumentere 
hjortebeiteskader på dyrka mark, samt foreslå kon-
krete tiltak for å bedre ivareta landbruksinteressene i 
hjorteforvaltningen. I 2021 ble det registrert på 44 felt 
(engskifter) rundt om i vårt område. Vårt fylkesprosjekt 
inngår fra 2021 i det nye, store AgriDeer-prosjektet 
med prosjektleder Atle Mysterud fra UiO. GRF deltar i 
prosjektgruppa (hatt 2 møter + 1 fagdag).

Bilde frå forsøksfelt i Aure som tydeleg viser kor mykje betre grasvok-
steren er der hjorten ikkje når tak.  Foto: Gunn Randi Fossland. 

Det er ikkje berre graset hjorten beitar på. Har har han forsynt seg av 
ein telefonstolpe.  Foto: Gunnhild Overvoll.
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Klimalandbruk  
i Møre og Romsdal 
Gunn Randi Fossland 

 ■ Prosjektet har som mål å presentere og innføre Klimakal-
kulatoren for landbruket i Møre og Romsdal. Vi skal tilby 
informasjon og rådgiving om klimagasser fra landbruket og 
hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere utslip-
pa på gardsnivå. Det skal arrangeres fagdager og lokale 
markvandringer med klimatiltak som tema. I 2021 ble 
det arrangert en større fagdag den 30.9. hvor vi mellom 
anna fikk omvisning på biogassanlegget til Inge Hoemsnes 
(gardsanlegg i Hustadvika kommune). Videre fikk vi høre 
om resultater fra bruk av bioresten i gjødslingsforsøk, om-
graving av myr og et nytt prosjekt som tar for seg måling av 
klimagasser fra ulike typer husdyrgjødsellager. Om lag 60 
deltakere var på denne fagdagen. Takk for godt samarbeid 
med NORSØK og NIBIO. Prosjektet blir støtta av Møre og 
Romsdal fylkeskommune. 

 

 
  

 

Frå den godt besøkte Klimafagdagen 30. september. Fyrst besøk på biogassanlegget til Inge Hoemsnes i Aureosen og etterpå fagprogram på Hust-
advika Gjestegård.  Foto: Bjørn Steinar Skarbø.
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Mentorordninga i landbruket 2021 
 ● GUNN RANDI FOSSLAND

For andre året på rad var Mentorordninga i 
landbruket landsdekkende. 134 par startet 
opp i januar 2021 etter rekordstor interesse 
(243 søknader). Det var deltakere fra de fleste 
fagområder i landbruket, både nye produksjoner 
og mer tradisjonelle. Fra Landbruk Nordvest sitt 
område deltok 14 par.

 ■  Mentorordninga innebærer at en bonde gjør en formell av-
tale med en kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta. 
Mentoren er en erfaren bonde innenfor tradisjonelt landbruk 
eller andre landbruksbaserte næringer. Bonden som får hjelp, 
er fortrinnsvis under 35 år eller er ny innen sin produksjon.

 
RETNINGSLINJER FRA LANDBRUKS-  
OG MATDEPARTEMENTET 
Norsk landbruksrådgiving har fått i oppdrag å forvalte Men-
torordninga. Gjennomføringen skjer i tett dialog med Norges 
Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Landbruks og 
matdepartementet, der sistnevnte står ansvarlig for retnings-
linjene. Ordninga blir støttet gjennom Jordbruksavtalen.

 
ORGANISERING 
I hver NLR-enhet er det oppnevnt en regionansvarlig som 
samarbeider tett med andre regionkontakter og ansvarlig 
for ordninga i NLR Sentralt. Det er laget felles struktur for 
ordninga; avtalemal, rapporteringsmal, årsplan og felles 
presentasjoner. Fra vår region er det Gunn Randi Fossland 
som er regionkontakt.

 
REGIONAL OPPLÆRING OG OPPFØLGING 
I januar 2021 var det felles oppstartsamling for alle parene 
i landet på Teams. Der ble det gjennomført en opplæring i 

mentoring, kommunikasjon, innføring i arbeidet og krav 
for gjennomføring. Etter lunsj ble deltakerne fordelt i regio-
ner sammen med sine respektive regionkontakter. Her fikk 
de også en innføring i hva Innovasjon Norge kan tilby nye 
produsenter i landbruket. Avtaleskriving med en tydelig 
målsetting for paret er en viktig del av oppstartsamlingen. 
Regionkontakten følger opp parene gjennom året.

 
NETTVERKSBYGGING 
Mentor passer på at ny produsent blir godt integrert i sitt 
nettverk. I tillegg arrangerer NLR fagsamlinger på Teams 
for deltakerne. På slutten av året er det regionsamlinger der 
parene deler sine erfaringer fra året. 

Priska og Leif Even er ett av tolv par som har deltatt på mentorord-
ninga i Møre og Romsdal i 2021. Mentor var Solveig Haglund fra 
Surnadal t.h. Foto: Privat.
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Oppsummering av vekstsesongen 
Grønnsaker på Smøla 

 ● GUNN RANDI FOSSLAND 
 

 ■ Det var fine forhold under våronna i 2021. Det meste ble 
derfor sådd «til rett tid» både av gulrot og kålrot. Sommeren 
var også bra med brukbare temperaturer og stort sett nok 
nedbør. Det begynte å bli tørt i slutten av juli, men utover 
august så kom det nedbør nok til å berge avlinga. Innhøs-
tinga foregikk under brukbare forhold i starten, men fra 
ca. 10. oktober ble det en fuktigere periode som vanskelig-
gjorde maskinell innhøsting. Dette medførte at om lag 20 
-30 prosent av kålrotfelta måtte høstes manuelt. I utgangs-
punktet er det maskinell høsting på det aller meste arealet, 
med unntak av kanter/vendeteiger som høstes for hånd. 

 
GULROT 
Gulrota ble sådd før 17. mai og det var gode spiringsforhold 
og jevn spiring. 

UGRAS 
Det er balderbrå og tungras som er problemugrasa i gul-
rotåkrene. Det er svært vanskelig å ta balderbrå når den 
har passert frøbladstadiet. De fleste kom godt i gang med 
sprøyting med «smådoser» tidlig i sesongen. Likevel klarte 
ikke alle å bekjempe balderbrå og tungras i alle felt. Noe 
klarte de å håndtere med et par store doser ugrasmiddel 
når gulrota tålte det. 

KÅLROT 
Det meste av kålrota ble sådd i 2021 og det siste ble sådd i 
begynnelsen av juni. Det var bare et lite felt som ble planta 
i fjor. 

I kålrotåkrene er vassarve hovedproblemet. Det er få 
kjemiske ugrasmiddel å bruke i kålrota. 

Mekanisk ugrasbekjempelse er ofte vanskelig å få til 
da myrjorda er for våt store deler av sesongen (omplan-
ting av ugraset). Det var til dels mye ugras i enkelte av 
kålrotfelta. Ugraset konkurrerer da selvsagt om næring 
som kålrota skulle hatt med det resultatet at kålrota blir 
lita (for små røtter). Mye ugras gjør også innhøstinga 
vanskeligere. 

 
SKADEDYR GULROT OG KÅLROT 
De fleste har gule limfeller i åkrene for å følge med på 
gulrotflua hver uke fra første varige blad hos gulrota. Vi 
fant litt gulrotflue i noen åkrer på Smøla. Hvis det ikke blir 
funnet flue på limfellene blir det heller ikke sprøyta. 

Heldigvis var det lite problemer med kålmøll i 2021. 
Siden «Fence» (inngjerding av åker med gult insektsnett) 
går ut som metode på grunn av at nettet ikke lenger blir 
produsert vil kålflue igjen bli et økende problem dess-
verre. 

 
SYKDOM 
I enkelte felt er det dessverre en del gropflekk på gulrota 
som fører til utsortering etter lagring. Det er vanskelig å 
bekjempe gropflekk, men et romslig vekstskifte hjelper 
mye. Andre tiltak er å prøve ut sorter som er sterkere mot 
gropflekk. Andre sykdommer som fører til svinn på lager er 
klosopp og storknolla råtesopp. 

I kålrota blir noen av felta soppsprøyta en gang, det 
gjelder de tetteste felta hvor forholda for soppen er 
«best». Dette for å holde bladverket friskt og produktivt 
utover ettersommer/høst. 

 
GJØDSLING I GRØNNSAKER 
Det var stort sett ikke behov for ekstra gjødsling i 2021. Lite 
utvasking/tap av næring og etter hvert gode jordtemperatu-
rer gjorde at grunngjødsling og planlagt delgjødsling holdt 
for de fleste. Siden noen felt med kålrot stod ganske lenge 
ble det gjødsla på igjen på tampen av vekstsesongen. Ugra-
set stakk også av med mye næring og på enkelte felt var det 
nok litt næringsmangel av den grunn. 

Flere dyrkere bladgjødsla en til to ganger med flyten-
de magnesiumgjødsel. 

Mikronæringsstoff: Bor tilføres minimum to ganger i 
både gulrot og kålrot. Også molybden blir tilført i begge 
kulturer. 

 
LAGRING OG KVALITET 
Avlingsregistrering viste at gulrotavlinga lå om lag 20 pro-
sent over 2020-sesongen, som var en vanskelig sesong. Det 
vil derfor være tilgang på Smølagulrot ei god stund utover 
våren. Kålrotavlingene var imidlertid låge, men rota var av 
veldig god kvalitet. Kålrota ble utsolgt fra lager på Smøla før 
jul. 

Nyhausta gulrøtter av sorten «Nagoya».  Foto: Gunn Randi Fossland. 
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Bærsesongen 2021
 ● AKSEL DØVING 

 ■ Bærdyrkinga er i stor grad avhengig av sesongarbeids-
kraft frå utlandet. Både i 2020 og 2021 førte innreiserestrik-
sjonar pga. covid19 til knappheit på arbeidskraft. I 2021 
var det særleg i starten på jordbærsesongen det var mangel 
på arbeidskraft. I tillegg kom ei varmebølge som gjorde 
at mange kom på etterskot med plukkinga og mykje bær 
måtte gå til industri. I Valldal var det enorme skadar av 
jordbærsnutebille i enkelte felt. I bringebær var det nærare 
ein normalsesong. I eitt bringebærfelt var det store skadar 
av bringebærknoppmøll, men bringebærplantene klarte å 
kompensere for skaden, slik at det vart berre litt avlingsre-
duksjon. Bærmengdene totalt i Noreg har to siste åra vore 
noko mindre enn tidlegare, noko som også gav betre prisar. 

 Jordbær 2021 
BRA OVERVINTRING 
Det var kulde både i januar og februar, men på indre strøk 
var det mykje av tida med kulde også snødekke. Overvin-
tringa var derfor god og det var også bra vekst utover våren. 
Alt såg bra ut så langt. 

 
STOR SKADE AV JORDBÆRSNUTEBILLE 
Jordbærsnutebilla gjorde enorm skade i år. I enkelte felt i 
Valldal var det om lag 50 % avlingstap. Det er store forskjel-
lar. Totalt sett har jordbærsnutebilla ført til store avlingstap 
i Valldal, mindre elles i fylket. Dersom vi finn forklaring på 
årsakene til variasjon, kan det hjelpe oss til å setje i verk tiltak 
for å motverke skaden. Avstand og geografi er ei av forkla-
ringane. Det er tydleg større skade der det er tett mellom 
jordbærfelta. Sammenhengen mellom blomstringstid og 
klima har sikkert innverknad. Jordbærsnutebilla legg egg i 
knoppen og høge temperaturar på knoppstadiet dvs like før 
blomstring gjer billa svært aktiv. Tidlegare har Calypso vore 
brukt av mange, truleg har den hatt ein viss verknad sjølv om 
den ikkje har vore så veldig effektiv. Høge temperaturar då 
plantene var på knoppstadiet og bortfall av Calypso har tru-
leg ført til store angrep i år. Det ser dessverre ut til at Mavrik 
og Mospilan har dårleg effekt mot jordbærsnutebille. 

Det har elles vore ein del mjøllus/kvitfly i fjor og i år. 
Den var nesten ukjend tidlegare. Mange insektmiddel 
verkar mot kvitfly, men dei kan formeire seg fort når det 
er varmt. Andre skadedyr har gjort liten skade i år. Vi har 
sett både teger og trips, men skaden var liten, truleg har 
insektmidla virka. 

  
LITE SJUKDOM 
Jamnt godt ver under blomstring og modning ga lite grå-
skimmel. Berre i enkelte tilfelle der det overmodne bær som 
rotna. Mjøldogg har som regel vore eit lite problem her i 
fylket, dette er delvis sortsavhengig. Delvis kjem det også av 
at vi ofte har eit klima med ofte regn. Lærråte har enkelte 
år vore problematisk i sorten Polka, men det var lite i år. 

Særleg industrien er redd denne sjukdommen, fordi få bær 
kan setje smak på mykje syltetøy. 

 
UGRAS OG UTLØPARAR 
I mange felt er det lett å sjå at vi manglar eit godt svimid-
del. Det er meir tilgrodd av utløparplanter og ugras enn 
normalt. Mange brukar enkle plenklipparar som ein må gå 
med. Dette fungerer, men ein må gå mange rundar i løpet 
av sesongen. Det vert mykje gåing og stor slitasje på plen-
klipparane, men med enkle plenklipparar er det ein liten 
kostnad. 

SORTAR 
Det er framleis mykje Polka her i fylket, den gir god smak, 
men vert små seint i sesongen og på gamle felt. Mykje av 

Polka-jordbær 13 juli 2021. Slik var det i mange jordbærfelt. Nesten 
alle bæra er modne og ingen plukka.  Foto: Aksel Døving.

Jordbærsnutebilla gjorde stor skade i Valldal i 2021. Her er tre av dei 
på same bilde.  Foto: Aksel Døving. 
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små Polka vert levert til industri. Vi har også ein del Korona. 
Rumba er planta som tidlegsort, og Florence og Malwina 
som seine. Elles er det prøvd litt remonterande på table-top. 

 
TUNNEL/TABLETOP/SUBSTRAT 
Det er forholdsvis lite jordbær i tunnel, men arealet aukar. 
Mykje av tunnelbæra er dyrka i jord, men det er også litt 
på tabletop/substrat. På tabeltop vert det dyrka remonte-
rande, Favori og Arabella. Dei remonterande sortane har to 
avlingstopper eller flush i sesongen. Favori ser ut til å gi eit 
større antal bær i andre flush enn Arabella. I mange av dei 
remonterande sortane kjem dei siste bæra så seint på haus-
ten uansett er uaktuelt å nytte dei. Favori har betre smak enn 
Arabella. Det har vore små plantevernproblem og ikkje be-
hov for sprøyting på tabletop. I ein tunnel var det stor skade 
av jordbærsnutebille i første flush, nesten ingenting i andre 
flush. Ein del kvitfly, men Montyline virka. Vi ser også ein del 
trips, men nyttedyr held den nede, slik at skaden har vore 
liten. Arabella er utsett for mjøldogg. Sjølv med innsetting av 
humler, er det ein del bær som ser ut til å vere dårleg polli-
nert. I ein tunnel er det litt «fyllody», som kanskje skuldast at 
det har vore vanskeleg å styre ledetal og pH. I juni veksla det 
mellom 10-12 C og 25-30 C i periodar, dette ga utfordringar 
med vatning, ledetal og næringsopptak. 

Bringebær 2021 
God overvintring og vekststart. Litt tidlegare sesongstart 
enn normalt. Avlingar omkring normalen, men med store 
variasjonar. Enkelte hadde dårleg avling, andre god avling. 
Lite regn i haustinga ga bra kvalitet også på friland. 

SORTAR 
Det er ikkje dei store bringebærareala i fylket og det er 
små endringar. Glen Ample er dominerande, men med litt 
innslag av Agat. Agat er veldig god på smak, men litt mindre 
i bærstorleik og kanskje mindre haldbar. Knapt halvparten 
av arealet er i tunnel. Som regel er det mykje høgare andel 
konsumbær i tunnel, men med godt ver i haustinga var det i 
år liten skilnad. Her er ingen substrat produksjon så langt. 

 
PLANTEVERN
Ingen spesielle plantevernproblem i år bortsett frå eit felt 
med enormt angrep av bringebærknoppmøll. I eit tunnel-
felt var 70-80 % av knoppane skadd av bringebærknopp-
møll, men ingen angrep i nabofeltet på same bruk. Det var 
vurdert å fjerne berande skot i feltet, men dei vart likevel 
ståande pga mangel på arbeidskraft. Etter kvart kom det 
nye knoppar der den første var øydelagt, det kom derfor 
bra med blomster og bær. Det vart til slutt ei brukbar av-
ling, berre litt forseinka. 

Det var litt makk i bæra, men ingen store angrep. På 
friland vart det brukt Karate før blomstring. Enkelte 
brukte Conserve. Ein dyrkar hadde litt makk sjølv om 
han hadde sprøyta med Conserve, men det kan ha med 
tidspunktet å gjere. Det går stort sett bra å kontrollere 
ugraset, men dei fleste saknar Reglone. 

Vi hadde to feller for bringebærbarkgallmygg med 6 
km avstand i år. I den eine var det det stor fangst. I den 
andre nesten ingenting. Ein ser av og til larvar, men ikkje 
dei store skadane. Det var heller ikkje så mykje bark-
sprekking. Det finst spinnmidd, men det var ikkje noko 
stort problem i år. Det er varierande angrep av bladmidd. 
Dei som har gode rutiner med sein haustsprøyting held 
bladmidden under kontroll.  

Potetåret 2021 
 ■ Ein forholdsvis varm og tørr siste del av mars gjorde at 

det var fine forhold for setting av tidlegpotet under plast. 
Utover april kom det fleire veker med snø og kulde, og 
dermed stoppa alt opp under plasten. Ei stund såg det 
dårleg ut for levering av dei første tidlegpotetene. Den høge 
varmesummen kombinert med vatning gjorde at dei første 
tidlegpotetene frå Sunndal likevel var klare for levering 
rundt sankthans som planlagt. Ei spesiell utfordring i 2021 
var at ein del av tidlegpotetåkrane hadde veldig stor knoll-
setting og dermed ikkje var klare til opptaking til planlagt 
tid. Teorien her er at groane på poteta dauda på grunn av 
det kalde vêret. Når den laga nye groar vart det danna fleire 
sidan poteta var fysiologisk eldre. 

Fram til midten av august var sommaren tørr og varm. 
Det var ingen utvasking og dermed god næringsforsy-

Opptak på potetfelt er arbeidskrevende og agronom-teamet trenger 
forsterkninger. Marit (Bjerkeset t.v.) og Selma (Cowan) setter pris på 
å få en dag med praktisk arbeid ute. Dette er fra FIMO-feltet vi hadde 
ansvar for på Tingvoll. Potetene fra hver forsøksrute ble analysert for 
å se om tungmetaller i gjødsel kunne finnes igjen i potetene.  
 Foto: Maud Grøtta.
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ning. Det var få mulegheiter til pause i vatninga. Utover 
hausten kom det periodar med store nedbørsmengder. 
For det meste gjekk dette greitt sidan det meste av potet-
dyrkinga skjer på lett jord, og i lagringssesongen er ein 
meir fleksibel når det gjeld å utsette opptakinga nokre 
dagar i ennl i tidlegsesongen. 

Det var framleis litt spenning knytt til vekstavslutning 
i 2021. Dei fleste hadde bra resultat sidan ein hadde blitt 
«vant» til dei nye midla i 2020. Det var kanskje noko meir 
bruk av risknusing i 2021 enn i 2020. 

Totalt sett var avlingane middels, og kvaliteten var god. 

Kornåret 2021 
 ■ Siste halvdel av april var kald, men på dei fleste plassane i 

fylket var kornet sådd omtrent til normal tid, heilt i star-
ten av mai. På plassar med litt tyngre jord og seinare vår 
pågjekk våronna litt lenger utover mai. 

Dei neste månadane var sommaren varm og tørr. Dei 
som fekk sådd tidleg fekk utnytta jordfukta, fekk god 
busking og eit godt ugangspunkt for stor avling. Åkrar som 
var sådd litt for seint på lett jord fekk dårlegare busking. 

Vanlegvis er det større eller mindre grad av utvas-
king av nitrogen (N) på grunn av store nedbørsmengder 
etter såing i Møre og Romsdal. Dei fleste åra går vi ut og 
anbefaler tilleggsgjødsling. I 2021 var det ingen utvas-
king. For dei fleste var dette berre ein fordel, men for den 
som hadde brukt mykje husdyrgjødsel kunne det bli i 
overkant god effekt. 

Den høge varmesummen gjorde at alle kornartar og 
-sortar vart modne med god margin. Til og med vårkvei-
te som kan vere usikkert i vårt område hadde ein del å gå 
på i 2021. 

Frå midten av august begynte det med periodar med 
store nedbørsmengder. Sjølv om dei fleste fekk treska til 
omtrent den tida dei ønska var det litt for få dagar mel-
lom bygene til å få tørka kornet heilt ned. Det var difor 
litt meir tørketrekk enn vanleg. 

Totalt sett var avlingsnivået på det jamne, men enkel-
te opplevde rekordavlingar. 

Grovforåret 2021
 ■ Vinteren gav ei nokolunde grei overvintring av graset, 

sjølv om ein opplevde ein del tynn eng då våren kom. 
Særskildt var blandingseng med raigras noko svekka. Dei 
relativt store nedbørsmengdene i mars og april saman med 
relativt låge temperaturar medførte ein del utfordringar 
for utkøyringa av husdyrgjødsla, Jorda var for våt. Veksten 
kom og seint i gang, noko som førte til at mange venta med 
utkøyringa av handelsgjødsla også.

Det kjølege veret i mai gav håp om god busking av graset.
I slutten av mai kom varme og drivande ver. Utviklin-

ga i graset skjedde svært raskt, og i dei tidlegaste områda 
i fylket vart mykje gras hausta inn første dagane i juni. 
Perioden frå gjødsling til slått vart i kortaste laget, med 

til dels svært høge PBV verdiar foret som resultat.
Frå 10 juni og ei god veke framover fekk vi nedbør, med 

til dels vanskelege innhaustingsforhold. I lågare strok vart 
nok slåtten forsenka nokre dagar, med noko lågare forkva-
litet (enn planlagt) som resultat. Men hos dei som kunne 
køyre ut att gjødsel desse dagane, var det god stemning. 
Også for areal i høgareliggande strok var nok dette regnet 
kjærkome. Det auka avlingane ganske mykje.

Totalt sett vart nok førsteslåttsavlingane noko under 
middels. Juli månad vart varm og tørr. På tørkeutsette 
areal fekk ein tydeleg veksthemming og sviskadar på 
enga. Avlingane på andreslåtten vart låge. Mange gjødsla 
derfor på att for ein tredje slått. Denne slo godt til, og 
totalt for året kom dei fleste ut med akseptable avlingar.

Det gode groraveret ut over i august og september gav 
god gjenvekst der det var teke berre to slåttar. Det var 
mykje gode haustbeite å sjå utover bygdene. 

 Det fuktige veret ut over hausten førte nok til at det 
vart noko mindre grøftting enn det som var planlagt. 
Dessutan vart det, på dei areala der det var planlagt brak-
king i gjenveksten etter tredje slått, i minste laget med 
gjenvekst, samt litt for vassmetta jord til å oppnå maxef-
fekt av brakkinga. 

Kuldeperioden i siste del av november var nok ikkje 
heilt optimal for raigraset og dets nære slektningar. Men 
vi får følgje med framover våren, om det er behov for å 
sette inn ekstraordinære tiltak.

Grovfôrrådgiving for Skodje Samdrift i motvind i Engesetdalen. F.v. 
Jon Geirmund (Lied), Petter Arne Ekroll og Halvar Skodje.  
 Foto: Gunnhild Overvoll.
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Vêr og vekst 2021
 ■  Januar og februar var etter måten kalde og med lite 

nedbør i høve til normalen. Mars og april hadde derimot 
litt meir nedbør enn normalt. I mai var det lite nedbør 
på Smøla, men nær normalen elles i fylket. Juni kom ut 
nær normalen, men ofte kan gjennomsnittet lyge. Første 
halvdel av juni var veldig varm, medan i siste halvdel var 
nokså kjølig for årstida. I juli vart så varmt og tørt igjen. Slik 
store variasjonar i klimavilkåra er stressande for plantene. 
Hausten var nær normalen i temperatur, men det var veldig 
mykje nedbør særleg i oktober. 

Undervisning Vaksen- 
agronom Gjermundnes

 ■ Landbruk Nordvest er innleigde som lærarar for vak-
senagronomklassa på Gjermundnes vidaregåande skule. 
Vi har ansvar for undervisninga i traktor- og maskinfag 
(Sverre Heggset og Lars G Flatvad), jord- og plantefag (Aksel 
Døving og Jon G. Lied) og sauehald (Nina I. Ugelvik). I 2021 
måtte ein del av undervisninga foregå via Teams. Det er 
ikkje optimalt, verken for lærar eller elevar.

Fagbladet  
Økologisk Landbruk 

 ■ Landbruk Nordvest er medeigar i fagbladet Økologisk 
Landbruk som kjem med fire nummer i året. Medlemmar 
i Landbruk Nordvest med økologisk produksjon får dette 
bladet som medlemsblad i tillegg til Ringreven. Andre 
medlemmar kan tinge det til sjølvkostpris. Medeigarane 
har skriveplikt til bladet. I 2020 leverte Landbruk Nordvest 
desse artiklane: 

♦  Okser med egen veranda 
♦  Reisende i planlegging – Om kurs i Holistic manage-

ment 
♦  Båt og brann. Reportasje fra gård med kystlynghei. 
♦  Mister vi solblomen? 
♦  Ta kveka på firebladstadiet 
♦  Ta ugraset på frøbladstadiet – eller før 
♦  Flerårige grønnsaker utvider sesongen 
♦  Frøboka. Handbok for innsamling av lokale frø til 

insektvennlig blomstereng. Bokomtale. 

Dei same artiklane vert som regel også brukt i Ringreven. 
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Fagbladet Norsk Frukt og Bær
 ■ Dette er viktigaste fagbladet for frukt og bærprodusen-

tane i Norge. To rådgivarar i NLR deler på redaktørjob-
ben. Samstundes er frukt og rådgivarane i NLR viktigaste 
bidragsytarane til bladet. Bladet har eit opplag på om lag 
1500, det betyr at ein stor del av frukt- og bærdyrkarane 
abonnerer på bladet.

I 2021 leverte Landbruk Nordvest desse artiklane: 
Døving, A. 2021. Overrisling – ein gammal vatningsmetode. 

Norsk Frukt og Bær 24 (3), 15.
Døving, A., Roset, A. & Hammervold, J.T. 2021. Meir veksel-

bering i gamle dagar. Norsk Frukt og Bær 24 (5), 4.

Kunnskapsoppbygging
Rådgivarkorpset deltek kvart år på ulike fagkurs under 
«Kursveka» arrangert av Norsk Landbruksrådgiving. Siste 
åra har vi tilsett fleire unge rådgivarar. Vi har prioritert høgt 
å gi desse opplæring i bruk av aktuelle verktøy, samt fagleg 
påfyll der det har vore naturleg. Den eldre garde har å den 
andre sida hatt fleire oppdrag som forelesarar på nasjonale 
kompetansebyggingskurs. 

NLR har bygd opp fagutval med nasjonale koordinato-
rar innan dei ulike produksjonsområda. Dette er viktige 
verktøy, både for å spreie kunnskap mellom regionane, 
som kursorganisator, og som arena for både faglege og 
strategiske drøftingar.

Gunn Randi Fossland er medlem i fagutval grønsaker
Aksel Døving er medlem i fagutval frukt og bær
Sverre Heggset / Lars G Flatvad er medlem i fagutval 

mekanisering
Frode Grønmyr er medlem i fagutval potet og fagutval 

korn
Maud Grøtta er medlem i fagutval kulturlandskap og 

fagutval økologisk
Jon G. Lied er medlem i fagutval grovfôr

Funksjonstesting  
av åkersprøyter

 ■ Landbruk Nordvest eig utstyr for funksjonstesting av 
åkersprøyter. Dette leiger vi ut til lokale aktørar som er 
sertifisert for dette arbeidet. 

Det var stor interesse for å vere med på fagtur til Lom for å sjå på vatningsanlegg sist sommar. Foto Jon Geirmund Lied.
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Arbeid i avdeling tjenester
(Tall i parentes gjelder 2020.)

 ■ Landbruk Nordvest SA (LNV) avdeling Tjenester har som 
hovedoppgave å formidle og administrere arbeidskraft til 
avløsning i forbindelse med sykdom og ferie/fritid for bøn-
der. Vi formidler også arbeidskraft utenfor landbruksnæ-
ringen til andre typer oppdrag i vårt område. 

Avdelingen har arbeidsgiveransvaret for avløsere og 
landbruksvikarer, enten de er fast ansatt eller innleid mid-
lertidig f.eks. i forbindelse med sesongarbeid eller i vikariat. 

Bonden er oppdragsgiver for avløseren. Hun eller han 
har ansvar for sikkerheten (HMS) på eget gårdsbruk, og at 
avløseren samlet ikke jobber utover grensene for arbeidstid 
etter Arbeidsmiljøloven. 

 
BEMANNING OG ADMINISTRASJON I AVDELINGA
Per i dag har vi to avdelingskontor som er bemannet med 
ansatte fra tjenesteavdelingen, og følgende er ansatt i admi-
nistrasjonen:

Jan Ståle Engjaberg: Arbeider i 50 prosent stilling med 
administrasjon avløsere på Sunnmøre. I tillegg gir han råd 
og veiledning til medlemmer i forbindelse med søknad og 
dokumentasjon av utgifter til avløsning ved sykdom; og 
han jobber med rekruttering og kursing. Dette gjør han fra 
kontoret i Ørsta. Han jobber som regel mandag og onsdag 
samt torsdager i oddetalls-uker. 

Ingvild Skjørsæter: Ansatt i 90 % stilling og jobber 
med rekruttering, landbruksvikarplaner, administrasjon 
av klauvskjærings og avløsere samt kursing. Videre hjelper 
hun medlemmene med sykerefusjonssøknader, og hun er 
ansvarlig for info-skrivet som vi sender ut 6 ganger per år 
til våre avløsere. Hun er også en aktiv bidragsyter til Ringre-
ven. Kontorplassering i Molde.

Tatjana Libakiene: Ansatt i 100 % stilling som lønnsan-
svarlig og jobber i tillegg med kontraktsadministrasjon for 
avløsere. Kontorplassering i Molde.

Marit Bjerkeset: Økonomiansvarlig i 100 % stilling med 
ansvar for økonomi, regnskap og fakturering. Kontorplasse-
ring i Molde. 

Selma Cowan: Ansatt i 100 % stilling som avdelingsleder 
med kontorplassering i Molde. 

 
ØKONOMI OG RESULTAT
Avdeling tjenester hadde i 2021 en omsetning på kr 57,89 
mill. (55,22 mill.).

 
MEDLEMSUTVIKLING OG UTFØRT ARBEID 
I 2021 er det ført lønn for 513 (519) medlemmer med rett 
til refusjon av utgifter til avløsning. Det er i tillegg 23 andre 
foretak med arbeidstakere ansatt gjennom LNV, men som 
ikke har avløsertilskudd. Herav var det 9 beitelag. Resten er 
virksomheter som driver med potet (6), skogsarbeid, restau-
rant- eller entreprenørvirksomhet (8).

Det ble utfakturert lønnskostnader gjennom laget for ca. 

46,1 mill. kr. (ca. 43,8 mill.), utenom landbruksvikarordnin-
gen. Disse utgiftene omfatter lønn, feriepenger, arbeidsgi-
veravgift, sykepenger, forsikringer og obligatorisk tjeneste-
pensjon.

 Det er utført 155 (156) årsverk totalt i laget (inkludert 
kontoransatte). Det ble sendt «A-melding oppsummering» 
(tidl. Lønns- og trekkoppgave) til 1095 personer, inkludert 
kontoransatte (1159 i 2020). 

Vi har ved årets slutt ca. 14 avløserringer med i alt ca. 74 
brukere. I alt er det ca. 56 (50) ansatte som har mer enn 50 
prosent stilling blant avløserne. 

I 2021 er det meldt inn 11 (7) saker som gjelder ansvars-
forsikring; 3 (3) av disse var under egenandelsgrensen, 
og en ble ikke sendt inn fordi bonden bestemte at det var 
uklart hvem som var ansvarlig for skaden. Det er også 
meldt inn 6 (8) yrkesskader/fraværsskader. Dette er mindre 
skader og uhell som for det meste har skjedd under avløser-
arbeid. Det er meldt om 0 (1) alvorlige arbeidsulykker dette 
året (sykemelding mer enn 6 mnd.).

 
ELEKTRONISKE TIMELISTER
Vi fortsatte med elektroniske timelister for våre ansatte, et 
gratis tilbud som vi startet i 2018. Ca. 90 % av ansatte sen-
der inn sine timer elektronisk. De som har tatt det i bruk er 
veldig fornøyd med løsningen. Vi jobber med å få på plass et 
HMS-system i registreringsappen.

 
AVLØSERSITUASJONEN
I 2021 har vi rekruttert flere nye medarbeidere til midlerti-
dige og faste stillinger som avløsere. Det er noen utenland-
ske søkere til stillinger vi lyser ut, noe som gir utfordringer 
både for bond-en og for oss. Det å kunne kommunisere på 
samme språk er svært viktig, bl.a. når det gjelder HMS. 

Vi arbeider fortsatt med etablering av nye avløserrin-
ger for å ansette avløsere i en stilling som de kan leve av. 
I tillegg følger vi tett opp eksisterende avløserringer og 
avløsere, noe som er vesentlig for å holde oppe tilbudet til 
brukerne. Det har vist seg lettere å rekruttere når det er 
større stillingsprosenter eller full stilling. 

Vi fikk i år få søkere fra utenfor Norge, men det kom en 
del søkere fra Marokko og andre land i Nord Afrika. Disse 
har ikke vært aktuelle som arbeidstakere på grunn av utfor-
dringer med språk og manglende relevant kunnskap. At vi 
ikke fikk mange utenlandske søkere, var ikke overraskende 
i lyset av korona-situasjonen. 

For sesongarbeidere som kom fra utlandet måtte vi få 
godkjenning på bolig av arbeidstilsynet, og dette fikk vi ord-
net i alle tilfeller. Vi erfarte at arbeidsmarkedet var trangt, 
og det tok tid å fylle noen av stillingene med kompetente 
fagfolk. Mange av henvendelsene vi får, er fra unge folk 
uten erfaring fra landbruk, og det er ikke lett å finne arbeid 
til disse.

Familiemedlemmer og deltidsavløsere utgjør den store 
majoriteten av avløsere. 
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Albert Lillebostad hadde sitt siste år som verneombud 
for avløserne i Romsdal, mens Ella Ekren fikk vervet i Nord-
møre. Hun gjennomførte 40 timers verneombudskurs i år. 
Vebjørn Hansen Berg fortsatte som verneombud på Søre 
Sunnmøre. Lars Tveit Lyche fortsatte som hovedverneom-
bud og verneombud for kontoransatte. 

Det ble gjennomført 5 selvstendige vernerunder i 2021 
pluss 3 runder i sammenheng med opplæring av nye verne-
ombud. I tillegg hadde vi to gårdsbesøk etter arbeidsulyk-
ker på disse brukene. 

Målet er å ha flere vernerunder, men på grunn av korona 
fikk vi ikke gjennomført så mange.

 
LANDBRUKSVIKAR
Til sammen for kommunene som LNV dekker, var det etter 
retningslinjene grunnlag for 11,58 årsverk landbruksvikar 
(totalt i Møre og Romsdal: 17,7). Tilskuddsrammen var kr 
283 900 for hvert årsverk. Kundene kjøpte landbruksvikar-
tjenester for ca. 2,46 mill. kr (2,50 mill.).

I 2021 har det vært ansatt 154 avløsere i forbindelse 
med sykdomsavløsning. Av disse var 12 fast ansatt som 
landbruksvikarer og 43 var ansatt som beredskapsavløser. 
Resten var vanlig sykeavløsing som falt utenfor landbruks-
vikarordning. Omsetningen var på 1,63 mill. (1,85 mill.) på 
sykdomsavløsing og 0,83 mill. (0,67 mill.) på ferie/fritid. 91 
foretak har benyttet landbruksvikarordningen.

Ved årets slutt hadde vi 10 ansatte landbruksvikarer, 
herav 6 i deltids-stillinger; ofte i kombinasjon med andre 
stillinger (ringavløser, klauvskjærer). I alt utgjør dette 7 
årsverk. 1 stilling er for tiden åpen som vikarstilling, og vi 
håper å få en ny avløser/landbruksvikar på plass i Sunndal 
kommune. Våre landbruksvikarer klarer ikke å dekke hele 
LNVs område på sykeavløsning. Vi kan bruke av landbruks-
vikartilskuddet på andre avløsere som tar sykdomsavlø-
sings-oppdrag, og de fungerer dermed som landbruks-
vikarer (beredskapsavløsere) i midlertidige stillinger. Det 
er viktig å kunne ha en del av tilskuddsrammen til slike 
oppdrag. Dette er med på å gjøre ordninga mer fleksibel. 

Deltakarane på eit avløysarkurs 
på besøk hos Vidar Aasen. 

Maarten van Baaren ble valgt 
som verneombud i Landbruk 
Nordvest.

Alle foto: Ingvild Skjørsæter

Til venstre: Else Marie Bøhler 
ble nominert som årets avløser 
i 2021.
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Når ordninga blir brukt til sykdomsavløsning, betaler 
bonden maks opp til dagsatsen for tilskudd til sykdomsav-
løsning pr dag, kr. 1 670 i 2021. 

I Landbruk Nordvest er det pr. 31/12-2021 ansatt 10 
landbruksvikarer. Disse er:

♦  Sibylle Amberg (100 %) i Ørsta 
♦  Åpen vikarstilling (100 %) i Herøy, Hareid, Ulstein og 

Sande
♦  Ola T. Silset (50 %) i Gjemnes og ytre delen av Tingvoll
♦  John Olav Torjul (100 %) i Gjemnes og ytre deler av 

Tingvoll 
♦  Astrid Eeken (50/50 % med ferie/fritidsavløsing)  

i Rauma
♦  Maarten van Baaren (100 %) i Hustadvika
♦  Even Holsen (50/50 % med ferie/fritidsavløsing)  

i Hustadvika
♦  Ella Ekren (75 %, herav delvis ferie/fritidsavløsing)  

i Aure
♦  Albert Lillebostad (ca. 50 % landbruksvikar og ring- 

avløser i Nesset
♦  Hans-Heinrich Rönne (50/50 % landbruksvikar og 

klauvskjæring) i Molde kommune og omegn.
 

OPPDRAG OG FINANSIERING AV ORDNINGA
Landbruksvikarene kan også benyttes til oppdrag ved 
ferie og fritid for å få størst mulig stilling. Dette er med på 
å sikre at vi har landbruksvikarer tilgjengelig. Skal vi ha 
en god beredskap, må vi ha folk i stillingene enten det er 
på heltid eller deltid. Etterspørselen fra gårdbrukerne vil 
være avgjørende for å lykkes med og ha en god bered-
skap. 

Vår oppfordring er at alle bønder ser på Landbruk 
Nordvest som sitt redskap for å få en god sykdoms- og 
kriseberedskap. 

 
KLAUVSKJÆRING
I 2021 fortsatte tilbudet med klauvskjæring som en egen 
tjeneste. Knut Jørgen Oseberg jobbet som klauvskjærer 
på Sunnmøre. Ove Hauge tok seg av klauvskjæringen 
på Nordmøre og i Romsdal, og etter han sluttet, tok 
Hans-Heinrich Rönne over. 

 
KURS- OG KOMPETANSEHEVING
Vi gjennomførte et nybegynnerkurs i Tingvoll om våren, 
og ett i Hustadvika på høsten. Et tredje kurs som vi 
ønsket å arrangere på Averøy ble utsatt på grunn av for 

Motorsagkurs på Tornes i Hustadvika kommune. Foto
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få deltakere. Vi organiserte to motorsagkurs i forskjellige 
kommuner. Kursene fikk støtte fra fylkesmannen. 

Ellers hadde vi en samling for våre landbruksvikarer i 
september. Denne samlingen inneholdt kursing om HMS 
og et førstehjelpskurs i samarbeid med bedriftshelsetje-
nesten. 

Kontoransatte gjennomførte ca.25 medarbeidersamta-
ler med fulltids ansatte avløsere. I tillegg hadde vi mange 
oppfølgingssamtaler med syke ansatte og med ansatte 
som jobber med lønnstilskudd i regi av NAV. I 2021 har 
vi hatt 5 ansatte som jobbet med lønnstilskudd fra NAV; 

samt noen som fikk seg en jobb hos oss etter formidling 
fra NAV. Vi samarbeider også med NAV om mentorord-
ningen der bønder som fungerer som mentor for en an-
satt som trenger ekstra veiledning, får lønn via Landbruk 
Nordvest som blir refundert av NAV.

Kontoransatte i avdelingen har deltatt på fellessamling 
med kurs i regi av Norske Landbrukstenester. Ansatte på 
lønn og regnskap har deltatt på oppdateringskurs i lønn- 
og personalarbeid. Kursene var delvis digitale og delvis 
fysiske.

Likestilling i Landbruk Nordvest
Landbruk Nordvest skal ifølge likestillings- og diskri-
mineringsloven §26A redegjøre for (kjønns)likestilling i 
virksomheten. 

Blant avløsere, landbruksvikarer og potetarbeidere er 
68 % menn. Yrket har i alle årene vært mannsdominert, 
og vi ser ofte at veldig få kvinner søker på disse stillinge-
ne, når vi legger ut annonser. Dette gjenspeiler muligens 
sammensetningen av yrkesbefolkningen i landbruket: I 
2020 var andelen kvinnelige bønder 16,7 % (SSB). 

Gjennomsnitts stillingsprosent blant avløsere var 13 
%, blant landbruksvikarer 83 % og blant potetarbeidere 
43 %. Fordeling mellom menn og kvinner er ganske lik. 
Tallene ser lave ut, spesielt for avløsere, men kan delvis 
forklares med det høye antallet unge arbeidstakere som 
jobber via Landbruk Nordvest. I 2020 var 33 % av avlø-
sere mellom 13 og 20 år. Mange av disse er elever eller 
studenter og jobber litt ved siden av utdanningen. Blant 
avløsere over 20 år har gruppen mellom 41 og 60 høyeste 
stillingsprosent, ca. 18 % i gjennomsnitt. Mange av disse 
har Landbruk Nordvest som biarbeidsgiver og er tilknyt-
tet en familiebedrift. 

Blant eldre arbeidstakere går stillingsprosenten ned 
igjen. Her er mange pensjonerte bønder avløsere som 
hjelper til på hjemgården. De eldste arbeidstakere er over 
90 år.

Landbruk Nordvest har som mål å tilby flere ansatte 
en større stillingsprosent, for eksempel ved å sette opp 
avløserringer. Faktorer som motvirker dette er blant 
annet nedleggelse av gårdsbruk, geografi (lange kjøreav-
stander mellom gårdsbruk), og bønder som ikke lønner ut 
via Landbruk Nordvest. For ansatte som jobber både for 
oss og for bønder som lønner ut selv, er dette en ulempe 
når det gjelder pensjonssparing og sykepenger.

Landbruk Nordvest hadde i 2021 69 avløsere, land-
bruksvikarer og potetarbeidere med minst 40 % stilling. 
Stillingsprosenten var 75 % i gjennomsnitt for menn, 
og 66 for kvinner. Blant disse er både fulltidsansatte, 
studenter, bønder og ansatte som har en annen jobb ved 
siden av. 

I medarbeidersamtaler med de som ikke jobber fulltid, 
snakker vi alltid om fremtidsplaner, og ansatte får da 
mulighet til å angi om de ønsker seg en større stillings-
prosent. For de som ønsker å jobbe mer, leter vi etter mer 
arbeid i det område de bor. 

Det er vanskelig å finne tall på ufrivillig deltid, fordi så 
mange har oss som biarbeidsgiver. I 2020 hadde vi faktisk 
noen fulltidsansatte som spurte om å gå ned i stillings-
prosent, fordi de hadde andre aktiviteter ved siden av 
som tok for mye tid.

Antall midlertidig ansatte i 2021 var 24. Disse var 
sesongarbeidere som avsluttet arbeidsforholdet i løpet av 
høsten, eller avløsere som jobbet som sykeavløsere eller 
vikarer for bønder i foreldrepermisjon. De fleste mid-
lertidig ansatte jobbet på fellesbeite eller i potetbedrift. 
I tillegg hadde vi mange elever og studenter som jobbet 
kortvarig.

Landbruk Nordvest hadde 7 ansatte som tok forel-
drepermisjon i 2021, herav 4 kvinner. To av kvinnene 
hadde en viss stillingsprosent i Landbruk Nordvest og tok 
fulltids foreldrepermisjon. De andre var tilfeldige avløsere 
med lav stillingsprosent. I tillegg ansatte vi en mann som 
avløser mens han var i pappaperm er par dager per uke.

Landbruk Nordvest ønsker å være en arbeidsgiver for 
mange forskjellige arbeidstakere, også de som har funk-
sjonsnedsettelse eller som har vansker med å komme seg 
inn på arbeidsmarkedet. Vi jobber sammen med NAV og 
Astero når det gjelder arbeidstrening, og har hvert år fle-
re arbeidstakere som trenger ekstra oppfølging. Vi har i år 
også ansatt flere bønder som mentor i regi av NAV for en 
deltaker i arbeidspraksis. Bonden får lønn fra Landbruk 
Nordvest for arbeid på eget gårdsbruk, og blir dermed 
kompensert for den tiden man bruker på å gi opplæring; 
og vi får tilskudd for lønn til bonden. Selv om det finnes 
en del muligheter for arbeidstrening i landbruket, må 
vi påpeke at mulighetene for tilrettelegging for fysiske 
funksjonsnedsettelse, er svært begrenset på de arbeids-
plassene som vi kan tilby.
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REGNFAST ETTER 1 TIME JORDARBEIDING ETTER 2
DAGER PÅ KVEKE

MINDRE AVDRIFTJORDARBEIDING FRA 6
TIMER PÅ FRØUGRAS               

konsentrert E ektiv raskere

• Best under krevende forhold
• Moderne formulering for krevende forhold
• Konsentrert – mindre emballasje
• 15 l kanne
• Kun hos Felleskjøpet

Ny og forbedret flytende
formulering av glyfosat

Roundup er registrert varemerke for Bayer AG  

Les alltid etiketten før bruk.
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Arbeidet i Avdeling  
Økonomirådgivning 2021 
BEMANNING
Etter å ha manglet rådgiver i økonomi i en del år, ble Inge 
Aukan ansatt som økonomirådgiver fra 1. mai i 50 % stilling 
og 100 % stilling fra 1.oktober. Inge er lokalisert på Land-
bruk Nordvest sitt kontor på Tustna i Aure Kommune. Øko-
nomirådgiveren dekker hele nedslagsfeltet for Landbruk 
Nordvests rådgivingsarbeid.

KUNNSKAPSBYGGING
Som ny rådgiver har mye av den første tiden gått med til 
kursing og opplæring i økonomiverktøyene NLR bruker til 
rådgiving overfor sine medlemmer. Noe av denne opplæ-
ringen har vært vanskelig å gjennomføre som normalt på 
grunn av Covid-restriksjonene.

Som alle nye rådgivere deltar også Inge på opplæring 
i Rådgiverskolen som NLR sentralt arrangerer. Et nyttig 
tilbud, hvor en blir godt kjent i den mangslungne NLR 
organisasjonen.

I 2021 ble kursuka delvis fysisk samling på Gardermoen 
og delvis på Teams. Sentralt i den fysiske samlingen er å få 
til et tettere samarbeid mellom rådgiverne innen økonomi, 
bygg og HMS.

 
AKTIVITET
Markedsrapport for «Enterprise Ireland»
Et oppdrag utenom det vanlige var en markedsrapport for 
«Enterprise Ireland», Innovasjon Norge sitt Irske motstykke. 
Irland ser på Norge som et viktig marked for sine produsenter 
av landbruksmaskiner og landbruksutstyr, og ville derfor ha et 
innblikk i det mangslungne landbruket i landet vårt.

 
BYGGPROSJEKT MØRE OG ROMSDAL 2021-2023 
Gjennom 2021 har Landbruk Nordvest stått i spissen for 
å arbeide frem et byggprosjekt for å møte de nye kravene 
til driftsbygninger for storfe, som inntrer i 2024 og 2034. 
Samarbeidspartner er TINE, mens Nortura, Statsforval-
ter, Bonde og Småbrukarlaget og Bondelaget har bidratt i 
prosessen med å utforme prosjektet. Prosessen var i gang 
da økonomirådgiveren kom inn i kollegiet, men ble satt til å 
lede prosessen videre og skrive prosjektsøknad. 

I oktober vedtok Møre og Romsdal fylkeskommune å 
finansiere prosjektet. 

Prosjektet kan støtte 150 bønder som i dag driver melke-
produksjon i båsfjøs med nødvendig valgfri rådgivning med 50 
% av rådgivningskostnaden begrenset oppad til 10000 kroner. 

Inge går inn som prosjektleder i byggprosjektet. Bygg-
prosjektet tegner til å generere mye å gjøre i 2022, både for 
økonomi og bygg. 

Landbruk Nordvest har blitt utfordret av faglagene i 
Møre og Romsdal til å sende inn søknad for et tilsvarende 

prosjekt for kjøtt- og ammekuprodusenter som driver i 
båsfjøs. Planen er å søke i 2022.

ØKONOMIRÅDGIVNING
2021 har vært preget av at økonomirådgivningen har vært i 
en oppstartfase. Men vi har allerede rukket å være innom så 
vidt ulike produksjoner som epledyrking, saueproduksjon, 
svineproduksjon, ammekuproduksjon og melkeproduksjon.

Flere bønder har etterspurt kalkyler som ser på lønn-
somheten i ulike mekaniseringslinjer.

Økonomirådgiveren har fått være med på litt av veien 
i flere forskjellige prosesser dette året. Noen trenger en 
driftsplan som siste ledd før søknad til Innovasjon Norge, 
andre trenger å tenke høyt sammen med noen utenfra for å 
sortere muligheter og utfordringer på gården i veien videre. 
Noen er på vei inn i landbruket, andre planlegger pensjo-
nisttilværelse og generasjonsskifte. Det er mye spennende 
som skjer rundt på gårdene i Møre og Romsdal! 

Coronarestriksjonene har begrenset muligheten til å 
reise ut på gårdsbesøk. Dette har også vært en utfordring 
for økonomirådgiveren. Det er mye enklere å danne seg et 
bilde av gård og situasjon når en kommer inn på tunet, enn 
gjennom Teams.

Markedsrapport for Enterprise Ireland. Hva er vel et bedre egnet 
sted for å illustrere landbruket i Norge enn Rauma og Romsdalen? 
  Foto: Marie Aukan.
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Arbeidet i Avdeling HMS
 ■ 2021 startet med nedjustering av aktivitet, bestemt av 

myndighetene pga. pandemi. Det ble gjennomført noen 
gårdsbesøk lokalt, men ellers lå det en begrensning ved at 
det ikke var anbefalt å krysse kommunegrensene. Dette ble 
gjerne bekreftet ved kontakt med kommuneleger, spesielt 
med tanke på kurs. 

Erna Solberg åpnet opp samfunnet utpå våren, men 
bonden hadde allerede satt plogen i jorda, og hekta på 
gjødselsvogna. Sesongen var i full gang. HMS-avdelingen 
stod i et dilemma, og det opplevdes som svært utfordren-
de å skulle få gjort unna HMS-besøk til de opprinnelige 
datoene. I de fleste tilfeller ble det ikke mulig, og Landbruk 
Nordvest sine HMS-medlemmer må forholde seg til noe 
etterslep med tanke på HMS-gårdsbesøk. Pandemien har 
skapt ettervirkninger, noe som er en trend også andre 
steder i landet. 

En HMS-rådgiver ble langtidssykemeldt fra mai og ut-
over, noe som la en demper på besøk i region Romsdal. 

Høsten bød på nye utfordringer med pandemien som 
igjen dempet reiseaktiviteten en del. Jord og planterådgiver 
Lars Tveit Lyche steppet inn som vikar i en periode. Samlet 

sett i 2021 kan vi si at HMS-gårdsbesøk har hatt OK trøkk, 
sett i lys av et uforutsigbart års forløp med pandemi. 

Det ble gjennomført 2 kurs i Varme Arbeider online på 
Teams, med oppfølgende brannslokkingsturnè i etterkant. 
Sigmund Moen Trønsdal var kursholder. På høsten fikk vi 
gjennomført 3 fysiske kurs i Varme Arbeider, henholdsvis i 
Aure, på Smøla og på Gjermundnes Landbruksskole. 

HMS-rådgiver Annbjørn startet med å lede brannøvel-
ser på Smøla-kurset, som del av forberedelser til instruk-
tør-sertifisering for Varme arbeider som vil finne sted 
sommeren 2022. Annbjørn vil dermed etter all sannsynlig-
het være operativ VA-instruktør høsten 2022. 

HMS-avdelingen har hatt – og vil fortsatt ha – et økt 
fokus på brann og beredskap og ikke minst Psykisk helse, 
der vi gjerne ønsker bonden i prat om hvordan han/hun 
egentlig har det. Det er viktig for oss å være en støtte, der-
som bønder merker motbakkene blir ekstra bratte. I disse 
ekstremværtider bør kanskje beredskap være noe som vi 
alle bør tenke oss en ekstra gang om.

IT i Landbruk Nordvest
 ■ HMS-rådgiver Annbjørn Husby har en mindre del av sin 

stilling som IT-koordinator i Landbruk Nordvest. Et verv 
med tidvis stor aktivitet; blant annet ble det i februar 2021 
rullet ut en stor oppgradering av «Super-office»: CRM-
systemet for Norsk Landbruksrådgivning. («CRM» = Custo-
mer Relations Management – kundebehandlingsprogram.) 

NLR sine nettsider fikk også en durabelig renovering, 
med ny «motor». 

Generelt har det vært stor aktivitet på mange hold på 
IT-fronten, og det må sies at Norsk Landbruksrådgivning er 
framoverlent på dette feltet. Dette innebærer logisk nok en 
brukbar mengde aktivitet for IT-koordinator sin del.

Nina Iren Ugelvik har vært vår fagperson på nye nett-
sider. Hilde Hegnes og Selma Cowan er bidragsytere på 
nettsider og sosiale medier. 

Parallelt med NLR sin «modernisering» på mange hold, 
jobbes det også en god del i Landbruk Nordvest med å øke 
IT-kompetansen, og komme ajour med morgendagens 
IT-løsninger. Medlemsservicen i Landbruk Nordvest er nok 
allerede veldig god, og oppdaterte IT-løsninger og økt kom-
petanse i hele enheten vil komme medlemmene i Landbruk 
Nordvest til gode.
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 ■ BYGGTEKNISK RÅDGIVING

Arbeidet i Avdeling Bygg 2021
MEDARBEIDAR I 2021 
Bjørn Steinar Skarbø. Han har 75 % stilling som bygnings-
rådgjevar, 12,5 % stilling som redaktør for «Ringreven» og 
12,5 % stilling som kursadministrator. 

Seksjonen samarbeider med Tore Wiik i Telo Rågiving AS 
som er innleigd på prosjektbasis etter eigen avtale.

Frå 1. mars 2022 er også Marte Juklerød tilsett som 
bygningsplanleggar i Landbruk Nordvest. Dette utgjer 50 % 
stilling. I tillegg arbeider ho 50 % som HMS-rådgjevar. Ho 
har kontorplassering i Surnadal. 

 
AKTIVITET 
Avdeling Bygg er no igjennom sitt 12. driftsår som del av 
Landbruk Nordvest. 

Seksjonen er knytt til fagavdeling «Byggteknikk» i Norsk 
Landbruksrådgiving med for tida i alt 20 rådgjevarar fordelt 
på regionane i NLR (med unntak av Agder), og som dekkjer 
heile landet. 

NLR har ein fagkoordinator (Per Olav Skjølberg) som 
sørgjer for tilbod om fagleg oppdatering og utveksling av 
erfaring mellom rådgjevarane. Eit fagråd med ein byggråd-
gjevar frå kvar region «samlast» til korte Teams-møte med 
noko ujamne mellomrom. 

Korona-situasjonen har lagt kjelkar i vegen for fagsam-
lingar for byggrådgjevarane i NLR. I stadne er det gjennom-
ført faglege oppdateringar på Teams. Det er ei erstatning, 
men fungerer ikkje like godt. 

 
 

PLANLEGGINGSOPPDRAG I 2021: 
♦  Mjølkeproduksjon 13

♦  Sau 7

♦  Ammeku 15 

♦  Gris 1 

♦  Gjødsellager 1 

♦  Biogassanlegg – utgreiing 4

♦  Armeringsplanar driftsbygningar 6 

♦  Byggeleiing / byggekontroll 6 

♦  Bygningssøknad / ferdiggodkjenning 2 

♦  Tekniske utgreiingar 8 

♦  Reiselivsanlegg 2 

♦  Fruktlager /foredling 2 

♦  Gardsmat 1

♦  Markdag 2 

♦  Søknader innovasjon Norge 2 

♦  Korntørke 1 

♦  Undervisningsfjøs 1 

 
Bjørn Steinar Skarbø har medverka ved utarbeiding av 
forprosjekt av 3 biogassanlegg saman med andre i Land-
bruk Nordvest og eksterne aktørar. 

PROSJEKTARBEID
Avdeling Bygg har medverka i prosjektet «Kalvelykke» 
med NORSØK som prosjekteigar. Dette handlar om om 
tilrettelegging av bygningar for at ku og kalv kan gå i lag og 
om undersøkingar kring vokster, helse, trivsel og praktisk 
tilrettelegging for mjølkeku og kalv i lag på beite.

Avdeling Bygg medverka på prosjektet Automatiserte og 
billege innreiingsløysingar i landbruksbygg der også ku og 
kalv i lag har vore i fokus. 

RINGREVEN 
Bjørn Steinar er redaktør for «Ringreven» med 12,5 % stil-
lingsdel. Ringreven kom ut med to nummer i 2021. Kvar av 
dei med 56 sider. I tillegg arbeidde han med samansetting 
og montasje av Årsmelding for Landbruk Nordvest. 

KURSVERKSEMD
Bjørn Steinar er kursansvarleg i Landbruk Nordvest Rådgje-
ving. Også dette utgjer 12,5 % stillingsdel. For oppsumme-
ring av kursverksemda visast til «Arbeid i Avdeling rådgje-
ving i 2021».

 
MARKNADEN FOR PLANLEGGING  
AV LANDBRUKSBYGG 
Det har vore etter måten god etterspurnad etter plan-
leggingstenester og andre oppgåver i samband med 
bruksutbygging. I 2021 vart det tilsett økonomirådgjevar i 
Landbruk Nordvest. Dette i ei stilling som har stått vakant 
sidan 2015. Dette var ein gledeleg og velkomen styrking av 
Landbruk Nordvests tilbod innan bruksutbygging. 

 
UTFORDRINGAR 
Den sterke prisauken på byggetilfang i 2021 har også råka 
landbruket og gjort det tyngre å gjennomføre byggepro-
sjekt. Særleg bygg som er kalkulert og finansiert for ein del 
år sidan og følgjeleg basert på eit vesentleg lågare prisnivå. 

Tilgangen på investeringsmidlar i Innovasjon Norge er 
framleis ein avgrensande faktor for utbyggingsaktivitet i 
landbruket i fylket. 

Det er også spanande korleis annan kostnadsauke på 
innsatsfaktorar i landbruket vil slå ut for viljen til å satse på 
bruksutbygging mellom bøndene. Mykje vil nok avhenge 
av korleis dette vert kompensert gjennom forhandlingar 
mellom partane i landbruket. 

På den positive sida har det vore god etterspurnad etter 
norske landbruksprodukt i marknaden. Håpet er at dette 
vil halde fram og at bøndene får nyte godt av dette i form av 
betre betaling for produkta. 

Seksjonen fekk i 2019 tildelt midlar frå Fylkesmannen til 
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eit prosjekt som skal søkje å finne økonomisk berekraftige 
bygningsløysingar for overgang til lausdrift i mindre buska-
par. Dette prosjektet skulle gå fram til våren 2021, men på 
grunn av vanskar med gjennomføringa som følgje av koro-
na-situasjonen, har ein fått forlenga gjennomføringsfrist til 
sommaren 2022. 

Seksjonen har delteke i prosjektet «Kalvelykke», eigd 
av NORSØK på Tingvoll, om ku og kalv som går saman i 
mjølkeproduksjon. Prosjektet starta hausten 2019, og det 
har vore arbeidd ein del med dette i 2021. Prosjektet skal 
avsluttast sommaren 2022. 

Seksjonen har også delteke i prosjektet «Rimelege og 
automatiserte løysingar i mjølkeproduksjonen» saman med 
NORSØK og Fjøssystemer AS. Prosjektet vart avslutta ved 
utgangen av 2021. 

Landbruk Nordvest fekk i 2021 innvilga søknad om finan-
siering av eit prosjekt for å fremme overgang til lausdrift for 
mindre og mellomstore buskapar innan mjølkeproduksjon. 
LNV er prosjekteigar og økonomirådgjevar Inge Aukan er 
prosjektleiar. Prosjektet er elles i samarbeid med Tine, Nor-
tura, M&R bondelag og M&R bonde- og småbrukarlag. 

 
KUNNSKAPSOPPDATERING 

♦  Fagsamling i NLR Bygg nettbasert 25-26. mars 
♦  Opplæringsprogram (landsdekkande) innan fornybar 

energi på gardsbruk med fem førelesingsdagar i april/

mai og studieturar til Akershus og Østfold i september 
og Møre og Romsdal og Trøndelag i november/desem-
ber. 

♦  Kursveka i NLR, Gardermoen 16-17. November 
♦  Deltaking på landbruksmessa «Agroteknikk 2021 i 

Lillestrøm der NLRs rådgjevingstilbod innan fornybar 
energi vart lansert. Det er allereie godt med etterspur-
nad etter slik rådgjeving både i vårt fylke og elles i 
landet. 

I tillegg har ein delteke på kurs, møte og andre samlingar i 
Landbruk Nordvest. 

 
TILLITSVERV 
Bjørn Steinar Skarbø har vore (og er) leiar / hovudtillitsvald 
i fagforeininga «Naturviterne i NLR». Der igjennom er han 
leiar i det sentrale forhandlingsutvalet for Naturviterne 
i NLR. Dette er eit verv som nødvendigvis tek ein heil del 
tid. Landbruk Nordvest får delvis kompensert tidsbruken 
dette medfører frå NLRs sentraleining. Vervet inneber m.a. 
deltaking på tariffkonferansar, styremøte, lønstingingar og 
førebuingar til slike. I 2021 har ein god del tid gått med til 
utvalsarbeid knytt til framtidig organisering av lønnsopp-
gjer i NLR. 

Bjørn Steinar er i tillegg medlem i styret for lokallaget av 
Nauturviterne i Landbruk Nordvest. 

 
Skisseforslag til ny undervisningsfjøs på Gjermundnes VGS utarbeidd av Landbruk Nordvest. Teikning: Bjørn Steinar Skarbø. 



ÅRSMELDING • 2021LANDBRUK NORDVEST

43

 ■ VÅRE RÅDGIVINGS- OG TENESTETILBOD

Ørsta

Valldal

Molde

Sunndalsøra

SurnadalTingvoll 

Tustna 



HOVUDKONTOR

Besøksadresse:
Fannestrandvn 63,
6415 Molde

Postadresse
Fannestrandvn. 63,
6415 Molde

Internett: nordvest.nlr.no

ADMINISTRASJON

Tlf.: 911 36 019
E-post: nordvest@nlr.no 

RÅDGJEVING

Tlf.: 928 00 888
E-post: nordvest@nlr.no

AVLØYSARTENESTER

Tlf.: 46 42 44 00
E-post: nordvest@nlr.no

BYGGTEKNIKK

Tlf.: 40 00 23 86
E-post: nordvest@nlr.no

HMS

E-post: annbjorn@nlr.no
Tlf.: 47 44 86 86

E-post: kari.floystad@nlr.no
Tlf.: 90 70 54 80

 ■ VIKTIGE ADRESSER

 ■ TJENESTEAVDELINGA ■ ADMINISTRASJON  ■ BYGG  ■ NLR HMS

MOLDE MOLDE MOLDE SURNADAL ØRSTAMOLDE

Avdelings- 
leiar

Lønnings- 
konsulent

Avløysar-
administrasjon

Avløysar- 
administrasjonDagleg leiar Økonomileiar Byggteknikk HMS HMS

Selma Cowan
92 68 39 40

Tatjana
Libakiene
92 64 87 10

Ingvild
Skjørsæter
45 29 20 01

Jan Ståle  
Engjaberg
46 43 20 50

Stig Runar 
Størdal
94 13 49 88

Marit
Bjerkeset
41 56 87 10 

Bjørn Steinar
Skarbø
90 66 26 27
Heile fylket

Kari Fløystad
90 70 59 80

Romsdal 

Annbjørn 
Husby
47 44 86 86
Nordmøre,
Rindal og  
tidl. Halsa 

 ■ RÅDGIVINGSAVDELINGA

MOLDE VALLDALTINGVOLLAURE

Gunn Randi
Fossland
95 87 42 43
Smøla, Aure, 
Kristiansund, 
Averøy

Inge Aukan
97 10 66 35

Heile fylket

Maud Grøtta
95 84 78 93

Gjemnes, 
Tingvoll

Lars Gunnar 
Flatvad
93 27 18 73
Heile fylket / 
Sunndal,  
tidl. Nesset

 Hilde Hegnes 
95 75 03 68

Sunndal,
tidl. Nesset

Nina Iren 
Ugelvik 
41 67 87 58
tidl. Molde, 
tidl. Midsund,  
Aukra, Rauma, 
Vestnes

Lars Tveit Lyche
47 90 66 04 

Hustadvika, 
Gjemnes

Aksel Døving
95 74 81 79

Heile fylket

Jon G. Lied
41 44 87 79

Fjord,  
tidl. Ørskog,  
tidl. Skodje,
Sykkylven, 
Stranda

Grovfôr/
grønsaker Økonomi

Grovfor, 
økologisk

U-mek,
grovfôr Grovfôr Grovfôr Grovfôr Bær

Avd.leiar
Grovfôr

SUNNDAL

SURNADAL

 ■ RÅDGIVINGSAVD.

VALLDAL

Plantekultur, 
beiting

Grovfôr, potet
korn Bygg, HMS

Gunnhild 
Overvoll
97 16 48 56
Indre Sunnmøre

Frode Grønmyr
48 06 85 43
Surnadal,  
tidl. Halsa,
Rindal

Marte Juklerød
47 6627 94 
Heile fylket
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mailto:nordvest@nlr.no
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