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 ■ ÅRSMØTET

Invitasjon til medlemsmøter  
i Landbruk Nordvest 2023

Dato Klokka Kretser Møtested

Mandag 27. feb. 11:00-14:00 Surnadal, Rindal, Halsa, Sunndal, Tingvoll Kløverstua, Skei i Surnadal

Mandag 27. feb. 19:30-22:00 Rauma, Vestnes Gjermundnes VGS, Vikebukt 

Tirsdag 28. feb. 19:30-22:00 Ørsta, Volda, Sande, Herøy, Hareid, Ulstein Landbrukskontoret,  
Rådhuset Ørsta

Onsdag 1. mars 11:00-14:00 Stranda, Sykkylven, Ørskog, Stordal, Skodje, 
Norddal, Geiranger, Liabygda

Storfjord kulturhus, Stranda

Onsdag 1. mars 19:30-22:00 Molde/Midsund, Nesset  Felleskjøpet, Molde

Torsdag 2. mars 11:00-14:00 Aukra, Fræna, Eide, Averøy,  
Gjemnes/Kristiansund

Frænabu, Farstad

Mandag 6. mars 11:00-14:00 Smøla, Aure Nordvang, Tustna

Møteprogram
1. Velkommen ved styremedlem
2.  Gjennomgang av organisasjonsprosessen til NLR • Se 

vedlagt info om prosjekt Omega
3. Presentasjon av regnskap, budsjett og årsmelding
4. Innslag fra Landbrukstjenester og HMS

5.  Presisjonslandbruk – Muligheter og utfordringer i ny 
teknologi og presisjonslandbruk, v./rådgiver Lars Gunn-
ar Flatvad – (ikke på møtet i Ørsta)

6.  Valg av delegater til årsmøtet, tirsdag 14. mars, kl. 10-
15.30, Scandic Alexandra, Molde

Serveringstidspunkt tilpasses tid og sted 

Møteplanen er tilpasset våre samarbeidsaktører i Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri.

Vel møtt!
Stig Runar Størdal
Daglig leder, Landbruk Nordvest

 

Medlemsvalgte utsendinger til årsmøtet i 2022
Sverre Nordeide, Vestnes
Håkon Myklebust, Norddal/Geiranger/

Liabygda
Per Arne Løvoll, Norddal/Geiranger/

Liabygda
Ole Magne Bjørnhjell, Sunndal
Andreas Kammen, Gjemnes/Kristiansund
Knut Toven, Nesset
Emil Buvarp, Surnadal/Rindal/Halsa
Per Gudmund Bøe, Surnadal/Rindal/Halsa
Endré Stener, Rauma
Arne Mauseth, Molde
Oddbjørn Døving, Stordal/Skodje/Ørskog
Erling Ove Flø, Sande/Herøy/Ulstein/Hareid
Svein Skar, Smøla/Aure
Leif Even Ranheim, Smøla/Aure
Hans Olav Husby, Smøla/Aure
Arnfinn Gustad, Averøy

Peder Vik Stave, Stranda/Sykkylven
Roger Håseth, Fræna
John Helde, Ordfører

Styret 
Børge Rød, Styreleder
Kathrine Mauset, Nestleder styret
Bjørn Helge Rønneberg, Styremedlem
Ove Dimmen, Styremedlem
Hilde Legernes, Styremedlem
Nina Ugelvik, Styremedlem, ansattere-

presentant

Ikke stemmeberettiget 
Ole Marvin Aarstad, 1. varamedlem, 

styret
Lars Bæverfjord, Valgkomiteen
Anne Berit Myrbostad, Valgkomiteen

Gjester 
Anders Nordlund, NLR, styremedlem
Stein Brubæk, Møre og Romsdal bonde- 

og småbrukarlag
Inge Martin Karlsvik, NLT, styreleder
Konrad Kongshaug, Møre og Romsdal 

bondelag
Synnøve Kjellstad, Innstilt som 1. vara 

til styret

Ansatte 
Stig Runar Størdal, Daglig leder
Selma Cowan, Avdelingsleder
Jon Geirmund Lied, Avdelingsleder
Marit Bjerkeset, Økonomileder
Hilde Hegnes, Tillitsvalgt Naturviterne
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 ■ ÅRSMØTET LANDBRUK NORDVEST 2023

Årsmøtet i 2023
Årsmøtet er Landbruk Nordvest sitt høyeste organ. Årsmøtet blir gjennomført etter § 9 i vedtektene.  
På årsmøtet møter utsendingene som er valgt av medlemmene samt styreleder, styremedlemmene 
og valgnemnda i Landbruk Nordvest.

ÅRSMØTET BLIR PÅ SCANDIC ALEXANDRA HOTELL I MOLDE TIRSDAG 14. MARS KL. 10:00.

Møteplan med tidsramme blir slik: 

Framsidebilde. Landbruk Nordvests stand på Dyregodmessa som i 2022 endeleg kunne gå av stabelen etter to års koronapause. F.v. Gunnhild 
Overvoll, Ingvild Skjørsæter og Lars Gunnar Flatvad. Foto: Maud Grøtta.

■ 10.00 Registrering
■ 10.30 Årsmøtesaker
  ■ Generaldebatt 
■ 12.00 Pause

■ 13.00 Årsmøtesaker
  ■ Generaldebatt
  ■ Hilsninger / 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.  Forslag om å fusjonere NLR Nordvest AS inn i Norsk 

Landbruksrådgiving SA
6. Vedtektsendring § 2 Formål
7. Vedta kontingentsatser for 2024
8. 8. Budsjett og årsplan 2023

8. 9. Foreta valg i henhold til 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 2024
 h.  Engasjere revisor
10. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte

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

 ■ DESSE STØTTA LANDBRUK NORDVEST ØKONOMISK I 2022

Kommunal støtte  
  
 Løyvd 2022 
Aukra 12000
Aure 45000
Hustadvika 40000
Molde 100000
Smøla 40000
Sunndal 45000
Surnadal 50000
Tingvoll 45000
Sum 377000

Budsjettert  400 000

Annonsørar i Ringreven kr. 69 000,- 
 
Langnes Marmorbrudd AS
Nortura SA
Yara Norge AS
Visnes Kalk AS
Omya Hustadmarmor AS
Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal
Franzefoss Minerals As
Fiskå Mølle AS
Solem Sag AS
Tuningplassen.no
  

Støttemedlemskap kr. 61 000,-  
  
Felleskjøpet Agri SA 36 240
Norgesfôr AS 24 160
Tine SA 600  
(2 abonnement på Ringreven)
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 ■ ÅRSMØTET

Konstituert styreleder og nestleder 
Ole Marvin Aarstad har ordet
 ■ Etter en pandemi med stengte grenser og en påføl-

gende krig i Europa skulle en tro at selvforsyning av 
mat var høyere på dagsorden. Men som et gammelt 
ordtak sier: «Manns minne er kort». Ikke før er gren-
sene åpnet etter pandemien, så er grensehandelen 
oppe minst på samme nivå som før. På nyhetene i TV 
og i de landsdekkende avisene får vi stadig høre om 
hvor dyr maten i Norge har blitt, selv om vi er blant 
landene i Europa som bruker lavest andel av inntek-
ten vår på mat. 

Og det er i hvert fall ikke vi bønder som sitter igjen 
med prisstigningen på mat.

 ■ Stengte grenser under pandemien og krig i Europa 
har gjort det vanskelig å skaffe utenlandsk arbeidskraft. 
Dette har nok i særlig grad rammet frukt- og bærbønde-
ne som har manglet sesongarbeidere, men også en del 
husdyrbønder har merket mangelen på arbeidskraft. 
Lav arbeidsledighet i Norge gjør at det også er vanskelig 
å skaffe norsk arbeidskraft. De ansatte på Tjenesteavde-
lingen har jobbet mye med å prøve og løse utfordringe-
ne for de som har behov for å leie hjelp.

 ■ Det siste året har en ekstrem kostnadsvekst, med 
påfølgende renteøkning skapt utfordringer for mange 
bønder. Selv om vi fikk dekket mye av kostnads-
veksten i jordbruksoppgjøret i fjor, har dette vært en 
stor likviditetsbelastning for mange. Sammen med 
stadig økende søkelys på miljø og krav til dyrevelferd 
står utfordringene i kø for norske bønder. 
 ■ Mange husdyrbønder med båsfjøs står nå overfor 

et vanskelig valg, skal vi investere eller skal vi gi opp? 
Våre rådgivere i Landbruk Nordvest står her klare for 
å kunne hjelpe og gi råd, både på agronomi, bygg og 
økonomi.

 ■ På årsmøtet i 2022 ble strategiplan for Landbruk 
Nordvest 2022–2025 vedtatt. Dette er en ambisiøs 
plan, med en visjon om at Landbruk Nordvest skal 
levere kunnskap og tjenester for et levende landbruk. 
Vi i styret er glade for at Landbruk Nordvest har klart 
å styrke staben med rådgivere, som er klare til å yte 
rådgivning til våre medlemmer. For de som er inter-
essert, vil jeg anbefale å gå inn på hjemmesidene til 

 ■ STYRELEIAREN HAR ORDET

Ikke alle er enige om hva som er den 
beste veien videre, men jeg håper og tror 
vi klarer å lande denne prosessen på en 
ryddig og grei måte til det beste for Norsk 
Landbruksrådgivning og norske bønder. 
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 ■ ÅRSMØTET

LANDBRUK NORDVEST

Landbruk Nordvest, nordvest.nlr.no, og se igjennom 
strategiplanen.

 ■ Ellers har vi i styret og administrasjonen hatt 
hendene fulle med omorganisering. Ikke før har vi 
landet en runde med omorganisering som førte til 
en oppdeling av virksomheten i to selskaper: Land-
brukstjenester Nordvest AS og Norsk Landbruksråd-
giving Nordvest AS; så er vi i gang med arbeidet med 
en ny runde omorganisering. Denne gangen med bak-
grunn i resultatet av jordbruksforhandlingene i 2022 
som sa at Norsk Landbruksrådgivning må organisere 
seg i ett nasjonalt selskap dersom vi skal beholde 
statlige overføringer på ca. 100 million kroner. Det har 
vært jobbet mye med dette og Landbruk Nordvest har 
vært sterkt involvert i arbeidet. Ikke alle er enige om 
hva som er den beste veien videre, men jeg håper og 
tror vi klarer å lande denne prosessen på en ryddig og 
grei måte til det beste for Norsk Landbruksrådgivning 
og norske bønder. 

To ting står i alle fall klart for meg: 1. Vi bønder 
trenger Norsk Landbruksrådgivning, og 2. Norsk 

Landbruksrådgivning trenger de 100 million kronene 
som blir bevilget over jordbruksavtalen. 

Jeg vil også nytte anledningen til å gi en honnør til 
alle ansatte i Landbruk Nordvest for å klare å holde 
fokus og yte gode tjenester til medlemmene i en om-
skiftende tid.

 ■ Teknologiutviklingen foregår i en rivende fart. 
Presisjonslandbruk er ikke lenger bare noe vi leser 
om. Det er over oss. Det vil være svært utfordrende for 
hver enkelt bonde å til stadighet holde seg oppdatert 
om den nyeste utviklingen og hvilke muligheter den 
gir. Her tror jeg det vil være behov for gode rådgivere 
i fremtiden. Med økende priser på innsatsfaktore-
ne, strengere krav til miljø og stadig økende krav til 
effektivisering tror jeg vi må utnytte den økte meng-
den data ny teknologi kan gi oss, for å kunne bli bedre 
bønder. 

Rett gjødsel på rett sted til riktig tid har fått en ny 
betydning med dagens teknologiske utstyr. 

 ● OLE MARVIN AARSTAD
konstituert styreleder

 ■ STYRELEIAREN HAR ORDET

Konstituert styreleder Ole Marvin Aarstad The-
rese Håbet-Kroknes

https://nordvest.nlr.no
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 ■ ÅRSMØTET

Landbruk Nordvest SA  
– årsberetning 2022
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 med-
lemmene på dei landbruksrelaterte fagfelta. Føretaket 
tilbyr i tillegg ulike tenester til landbruket og til næ-
ringslivet elles, med hovudvekt på det medlemmene 
har behov for.

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

2 MEDLEMSTALL
31.12.2022 hadde Landbruk Nordvest 1269 medlemmer – en 
nedgang på 69 medlemmer fra i fjor. Nedgangen er stor – og 
bekymringsfull. Mye av nedgangen kan nok forklares med at 
brukere har sluttet, men den store kostnadsveksten i land-
bruket har nok også ført til at mange vurderer medlemska-
pet i Landbruk Nordvest som noe de kan kutte en kostnad 
med.

3 ANSATTE OG VURDERING AV ARBEIDSMILJØ
I 2022 har selskapet Landbruk Nordvest SA ingen ansatte. 
Selskapets to virksomheter er organisert i egne dattersel-
skap; Landbrukstjenester Nordvest AS og Norsk landbruks-
rådgiving Nordvest A S.

Norsk landbruksrådgiving Nordvest AS
Arbeidsoppgaver Antall  Årsverk 
 personer
Rådgivere jord- og plantefag 10 9,0
Rådgiver bygningsplanlegging* 2 1,25
Rådgivere HMS 2 1,3
Rådgiver økonomi 1 1
Administrasjon** 1 1,375

* Én rådgiver bygningsplanlegging har 0,125 årsverksandel administrasjon.
** Én HMS-rådgiver har 0,2 stilling som IT-ansvarlig lagt til administrasjon.

Hilde Hegnes var tilbake fra fødselspermisjon 1.mars. Lars 
Tveit Lyche har hatt 50% fødselspermisjon hele året.

Arbeidsmiljø
Etter gjeldende lover og forskrifter fører virksomheta 
oversikt over totalt sykefravær blant de ansatte. I 2022 var 
sykefraværet på 5,7 % blant de ansatte i NLR Nordvest, mot 
2,8 % blant kontoransatte og rådgivere i Landbruk Nord-
vest. Det er en langtidssykmelding pga. privat uhell som 
drar opp. I tillegg var en rådgiver langtidssykmeldt fram til 

august, for deretter å gå over til arbeidsavklaringspenger
I og med at mesteparten av sykefraværet skyldes forhold 

utenfor bedriften, anses sykefraværet som akseptabelt i seg 
selv. Sykefraværet har også hatt en positiv trend mot slutten 
av året. Det er likevel vært problematisk når det gjelder å 
gjennomføre arbeidsoppgaver, og sykefraværet bør derfor 
vies oppmerksom i 2023

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

♦  Regelmessige personalmøter, både fysisk og digitalt
♦  Rådgiverne hadde to-dagers faglig og sosial samling på 

Indre Sunnmøre i august
♦  To-dagers samling i desember, der også styre og valg-

komite inviteres, ble i år avholdt
♦ Årlige medarbeidersamtaler
♦ Jevnlige drøftingsmøter med tillitsvalgte 
♦  Lønnsforhandlingene ble i gjennomført i juni. Det er 

normalt årlige, lokale lønnsforhandlinger og drøftinger 
med tillitsvalgte innen to tariffområder: Negotia og 
Naturviterne

■  Landbrukstjenester Nordvest AS
Ansatte
Landbrukstjenester Nordvest har pr. 31.12.22, 4 konto-
ransatte med til sammen 3,4 årsverk på tjenester. I til-
legg hadde vi 0,5 årsverk på økonomiansvarlig i 2022. På 
avløsersiden jobbet totalt 788 personer ute hos kunder. Det 
ble utført 118,2 årsverk av disse arbeidstakerne, herav 7,7 
årsverk av landbruksvikarer. 

Arbeidsmiljø
Etter gjeldende lover og forskrifter fører virksomheta 
oversikt over totalt sykefravær blant de ansatte. I 2022 var 
sykefraværet på 2,5 % (2,5 %) blant de administrativt ansatte. 
Dette er et godt tall når en vet at arbeidssituasjonen er preget 
av stort arbeidspress. Det har ikke vært ulykker som har ført 
til skade på kontoransatte eller materiell i 2022.

Samlet sykefravær blant avløserne ligger på 2,2 % (3,4 %) 
av lønnsmassen. Det har blitt meldt inn 4 (6) yrkesskader/
fraværsskader. Dette er mindre skader og uhell som for det 
meste har skjedd under avløserarbeid. Det er meldt om 0 (0) 
alvorlig arbeidsulykke dette året. (Tallene i parentes gjelder 
sykemelding i mere enn 6 mnd.).

 ■ ÅRSBERETNING
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HMS-håndbok for avløsere i landbruket er tilgjengelig i 
vårt elektronisk timeregistreringssystem, og i tillegg jobber 
vi med å få et fullstendig HMS system tilgjengelig i appen. 

Arbeidsmiljøutvalget har hatt fire møter i 2022. Land-
brukstjenester Nordvest er medlem i NLR-HMS, og avløsere 
med minst 50% stilling er innmeldt i bedriftshelsetjeneste. 
Vi har videreført IA-avtale.

Drifta i Landbrukstjenester Nordvest AS
(Tallene i parentes gjelder 2021.)
I 2022 er det ført lønn for 495 (513) medlemmer med rett 
til refusjon av utgifter til avløsning. Det er i tillegg 19 andre 
foretak som har ansatte i LNV. Herav var det 8 beitelag; 
resten er virksomheter som driver med potet (5), skogsar-
beid og restaurant- eller entreprenørvirksomhet (6).
Det ble utfakturert avløserkostnader gjennom laget for ca. 
47,85 mill. kr. (ca. 46,1 mill.). Disse utgiftene omfatter lønn, 
feriepenger, arbeidsgiveravgift, sykepenger, forsikringer og 
obligatorisk tjenestepensjon. I tillegg kjøpte kundene land-
bruksvikartjenester for ca. 3,07 mill. (2,46 mill.). 

Det er utført 122 (136,5) årsverk totalt i laget (inkludert 
kontoransatte). Det ble sendt a-melding oppsummering til 
254 personer fra Landbruk Nordvest (for januar og februar) 
og 1039 fra Landbrukstjenester Nordvest. Dette er inklu-
dert kontoransatte og styret/årsmøte (1095 i 2021). Antall 
ansatte i tjenester var totalt 793 personer i 2022, inkludert 
kontorpersonale.

Vi har ved årets slutt ca. 18 avløserringer med i alt ca. 
91 brukere. Det er første gang på flere år at det har vært en 
økning i antall avløserringer i vårt område. Dette er veldig 
bra, fordi å være medlem i en avløserring gir trygghet og 
forutsigbarhet for deltakerne.

I 2022 er det meldt inn 8 (11) saker som gjelder ansvars-
forsikring; 5 (3) av disse var under egenandelsgrensen. Det 
er også meldt inn 4 (6) yrkesskader/fraværsskader. Dette er 
mindre skader og uhell som for det meste har skjedd under 
avløserarbeid. Det er meldt om 0 (0) alvorlig arbeidsulykke 
dette året (sykemelding > 6 mnd).

4 ARBEIDET I STYRET
Styret hadde i 2022 10 styremøter og behandlet 83 sa-
ker. Det var en noenlunde lik fordeling mellom fysiske og 
digitale møter. Digitale møter blir holdt for å spare tid og 
kostnader.

I tillegg til ordinært styrearbeid var styrets arbeid preget 
av tre store saker.

Strategiplanen ble sluttført vinteren og våren 2022, og 
styret fikk delegert fra årsmøtet, myndighet til å vedta stra-
tegiplanen. Strategiplanen var tenkt å være en god plan for 
våre prioriteringer og satsingsområder i åra framover

Årsmeldinga i 2021 beskrev grundig bakgrunnen for- og 
konsekvensene av at Landbruk Nordvest måtte organi-
sere virksomheten i to datterselskap. Dette ble i 2022 
gjennomført, og fra 1.3. 2022 ble alle ansatte overført til 

 ■ ÅRSBERETNING

Økonomileder Marit Bjerkeset sluttet i Landbruk Nordvest sommeren 2022 og May Kristin Eidem fra Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS kom 
inn som ny regnskapsfører. Her er det avslutning for Marit. F.v. May Kristin, Marit, Stig Runar, Bjørn Steinar og Ingvild. Foto: Selma van Seben.
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enten Norsk landbruksrådgiving Nordvest AS, eller til 
Landbrukstjenester Nordvest AS. All virksomhet knyttet til 
rådgiving og salg av landbrukstjenester blir nå utført av et 
av datterselskapene. Regnskapsmessig blir virksomhets-
overdragelsen tilbakeført til 1.1.2022. 

Under jordbruksoppgjøret i 2022 ble partene enige om 
at vilkåret for at Norsk landbruksrådgiving fortsatt skal få 
støtte gjennom jordbruksoppgjøret, er at de 10 regionale 
enhetene slår seg sammen til én enhet. Vi er omfattet av 
dette, gjennom at Landbruk Nordvest er medlem av Norsk 
landbruksrådgiving og at NLR Nordvest er en av de ti enhe-
tene.

Som en konsekvens av kravet fra jordbruksoppgjøret, så 
ble NLR enige om å danne prosjekt «Omega». Prosjektet skal 
legge fram en plan for hvordan NLR skal slås sammen til én 
enhet. Planene leveres Landbruksdirektoratet 1. mars 2023. 
Alle enhetene i NLR har tilsluttet seg prosjekt Omega. 

I tillegg ble det dannet et prosjekt «Alpha» som skulle 
utrede mulighetene for at NLR kunne fortsette i en region-
modell. Prosjektet ble startet av fem enheter, men en enhet 
trakk seg fra prosjekt Alpha på nyåret, slik at Alpha nå 
består av fire enheter. 

Landbruk Nordvest valgte å ikke delta i prosjekt Alpha. 
Styret i Landbruk Nordvest ser det som avgjørende viktig 
at rammetilskuddet fra jordbruksforhandlingene beholdes. 
Det er helt nødvendig for å tilby god rådgiving framover. 
I tillegg ser styret at det kan være fordeler med at NLR 
samles til én organisasjon for produsentene i vårt område. 
Spesielt innenfor områder der vi i dag er for små til å ha et 
godt fagmiljø, vil en samlet organisasjon være med å gi et 
bedre tilbud. Styret er likevel svært opptatt av at det gode 
fagmiljøet innen grovfôr beholdes i fylket og at det tilbys et 
lokalt tilpassa og tilstedeværende tilbud. Innenfor rådgi-
vingstilbudet innenfor biogass og beslekta områder, ser 
styret det som naturlig at Møre og Romsdal blir et satsings-
område innen NLR.

Styret vil på årsmøtet foreslå at Landbruk Nordvest be-
står, men som en ren landbrukstjenesteorganisasjon. Videre 
at NLR Nordvest går inn i den nye NLR-organisasjonen. 
Hvordan dette skal gjøres i praksis, vil styret legge fram for 
årsmøtet i Landbruk Nordvest.

På planlagte ordinære styremøter var regnskapsgjen-
nomgang, målt mot budsjett og forrige års 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:

♦  Tre digitale medlemsmøter med til sammen 93 del-
takere, ble gjennomført 28/2 og 1/3 (dag og kveld). 
Møtene ble avholdt digitalt pga. pandemien. Teknisk 
fungerte møtene bra, og oppmøtet var større enn 
tilsvarende møter året før.

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

♦  Årsmøtet ble avholdt på Alexandra hotell, Molde, 
14.mars.

♦  Jordbruksforhandlingene

 o Styreleder deltok på møte med faglaga i fylket
♦  Børge Rød og Selma van Seben representerte LNV på 

årsmøtet til Norske landbrukstjenester.
♦  Børge Rød og Bjørn Helge Rønneberg representerte 

LNV på årsmøtet til Norsk landbruksrådgiving (digi-
talt).

Styret har ansvarsforsikring gjennom en felles ordning for 
Norsk landbruksrådgiving.

5 ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT
Konsernet Landbruk Nordvest
Konsernregnskapet viser et ordinært underskudd på 
524.392. Etter skatt blir underskuddet på kr. 418.330. Sam-
menlignet så var overskuddet i Landbruk Nordvest i 2021 
på kr. 175.000 før skatt, og kr. 156.893 etter skatt.

Underskuddet skyldes flere forhold, men styret peker på 
følgende forhold:

♦  Omkostninger i forbindelse med omorganisering til 
datterselskap

♦  Generelt økte kostnader pga. prisstigning
♦  Svakere resultat i Landbrukstjenester, sammenlignet 

med det vi er vant til. Landbrukstjenester går med 
overskudd fortsatt, og har et overskudd på et nivå som 
riktig. Men vi har de siste åra hatt et stort overskudd i 
Landbrukstjenester, som har kompensert for dårligere 
resultat på rådgivingsdelen.

♦  Vi merker økte kostnader pga. «pensjon fra første 
krone»

Omsetningen i konsernet var på kr. 75.707.356, mot ei om-
setning på kr. 71.353.867 i 2021. Det er en omsetningsøk-
ning på 6,1%. Noe som må sies å være bra og i tråd med 
strategiplanens målsetting om omsetningsvekst.

Selskapet Landbruk Nordvest
Den økonomiske aktiviteten i Landbruk Nordvest er nå 
begrenset, da alle ansatte og mesteparten av aktiviteten 
er overført til datterselskapene. Inntektene til Landbruk 
Nordvest er medlemskontingent (grunnkontingent) og noe 
på annonser til Ringreven. I regnskapet står også HMS-av-
aler som inntekt, men dette er motregnet på kostnadssida, 
slik at HMS-avtaleinntekter i praksis er i NLR Nordvest.

Inntektene i Landbruk Nordvest skal finansiere drift av 
medlemsorganisasjonen. I dette ligger kostnader til styret, 
annen medlemsaktivitet, medlemsbladet Ringreven og 
kontingenter til hovedorganisasjonene NLR og NLT.

I 2022 viser regnskapet et driftsmessig underskudd på kr. 
437.460. Årsoppgjørsdisposisjoner og konsernbidrag gjør at 
underskuddet etter skatt blir på kr. 101.961. 

Landbrukstjenester Nordvest AS
Budsjettmålet viste et overskudd før skattekostnad på 
933.000 kr. Resultatet ble et overskudd på 318.752 kr før 
skattekostnad. Omsetting av avløsing var betydelig høyere 
enn budsjettert, med en omsetning på 60.585.642 kr, mens 
det var budsjettert for 55.965.325 kr. En høyere omsetning 
i et bemanningsbyrå fører automatisk til høyere driftskost-
nader (lønn). Mens det var budsjettert 52.936.773 i lønn-

 ■ ÅRSBERETNING
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skostnader, var faktiske kostnader 57.627.700 kr. Andre 
driftskostnader (varekostnader, husleie, datasystemer, 
bilgodtgjørelse m.m.) var budsjettert på 2.325.410 kr men 
ble i praksis 2.833.200 kr. 

Norsk landbruksrådgiving Nordvest AS
NLR Nordvest er et nytt selskap, med eget selvstendig 
regnskap for første gang i 2022. De økonomiske resulta-
tene kan i stor grad sammenlignes med tallene for gamle 
rådgivingsavdelinga i Landbruk Nordvest.

NLR Nordvest hadde i 2022 et underskudd før skatt på 
kr. 405.600, mot budsjettert et overskudd på kr. 40.000. 
Etter finansposter og skattekostnad er tatt med, er under-
skuddet på kr. 316.368. Underskuddet i rådgivingsavdelinga 
i 2021, var på kr. 657.530. Omsetninga i NLR Nordvest i 
2022 er 16% høyere enn i rådgivingsavdelinga i Landbruk 
Nordvest i 2021. Det er her forsøkt tatt hensyn til intern-
posteringer, men sammenligningen av omsetninger i 2021 
og 2022 er til dels basert på vurderinger på noen poster.

Det økonomiske resultatet spesifiseres og forklares slik:
♦  Administrasjon
 o  Noe høyere inntekter og noe høyere personal-

kostnader enn budsjettert. Dette skyldes interne 
regnskapstekniske forhold. 

♦  Team agronomi (jord- og plantefag)
 o  Overskudd på ca. 180.000, mot budsjettert over-

skudd på 13.451
 o  Økt omsetning innen spesielt eksterne oppdrag
 o  Lønnsutgiftene er som budsjettert
 o  Økte kostnader pga. økte kurskostnader, økte 

IT-kostnader, og avdelinga sin andel av adminis-
trasjonskostnader

♦  Team gardsdrift (bygg, HMS og økonomi)
 o Underskudd på ca. 635.00
 o  Underskuddet forklares i sin helhet med mindre 

inntekter på byggrådgiving og økonomirådgiving 
enn budsjettert

♦  Vurdering 
Resultatet i 2022 viser et underskudd. Underskuddet 
skyldes utfordringer med å skaffe nok inntekter for 
økonomi- og byggtilbudet. Begge tilbudene lider av 

 ■ ÅRSBERETNING

Kontorlokalet i 3. etasje i Felleskjøpbygget i Molde ble ombygt slik at de ble mer opne og luftige, og etter makebyte med Bondelaget, ble Landbruk 
Nordvest samlet i en egen seksjon på vestsida av bygget. Foto: Selma van Seben.
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at vi har et lite fagmiljø, og at det tar tid å etablere 
nye tilbud. Samtidig viser byggeprosjektene at det er 
stort behov for både bygg- og økonomirådgiving. Det 
tradisjonelle rådgivningstilbudet innen agronomi har i 
2002 gått med overskudd. Det er mye takket være det 
tilbudet vi har innen prosjektering av biogass. Dette er 
ei satsing som ble startet i Landbruk Nordvest 2015, og 
som vi nå ser stor etterspørsel etter fra hele landet.  

 
6 EGENKAPITAL
Konsernet Landbruk Nordvest 
Konsernet Landbruk Nordvest har en egenkapitalprosent 
på 22,7. Sammenligner vi med Landbruk Nordvest i 2021 
var den da på 25,4. Vi har en nedgang i egenkapitalprosent 
som er litt bekymringsfull, og styret mener vi må ha fokus 
på holde egenkapitalen opp. Samtidig så har vi i strate-
giplanen satt oss ambisiøse planer om økt omsetning. I 
tillegg er det uklart hvordan organisasjonsprosessen i NLR 
vi slå ut på den økonomiske situasjonen i Landbruk Nord-
vest, hvis NLR Nordvest forsvinner til et landsdekkende 
NLR. 

Selskapet Landbruk Nordvest
Selskapet Landbruk Nordvest har en egenkapital på 
5.319.229 som utgjør størstedelen av egenkapitalen i kon-
sernet. I og med at så å si all aktivitet nå er i datterselska-
pene, er det kun interngjeld og noe offentlige avgifter igjen 
på gjeldssida.

Landbrukstjenester Nordvest AS
Etter at årsoppgjørsdisposisjonene er gjort, har selskapet 
en egenkapital på kr. 30.001. Det må her bemerkes at det er 
vedtatt en aksjeutvidelse med kr. 2.000.000. Styret mener 
at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eien-
deler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Norsk landbruksrådgiving Nordvest AS
Per 31.12.2022 har selskapet en negativ egenkapital på kr. 
38.073, - Dette etter at årsoppgjørsdisposisjoner er gjort. 
Det er å bemerke at styret i Landbruk Nordvest som selska-
pets generalforsamling har vedtatt en aksjeutvidelse med 
kr. 1.500.000, som blir gjennomført i 2023. Ved oppstarten 
av NLR Nordvest ble det startet opp med en egenkapital på 
30.000.  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 
Etter styrets oppfatning er forutsetningene for fortsatt 
drift til stede. Årsregnskapet for 2022 er satt opp under 
den forutsetninga. 

 
8 YTRE MILJØ
Landbruk Nordvest har som bedrift ingen selvstendig 
virksomhet av betydning. Det er datterselskapene som 
utfører det vesentligste av virksomhet, og virksomheten der 
forurenser ikke det ytre miljø.

 ■ ÅRSBERETNING

Landbruk Nordvest hadde «Dekningsbilen» til NLR på besøk og hadde den med på standen under «Dyregoddagane». Det var også konkurranse 
om å tippe vekta på rundballen på lasteplanet. Foto: Maud Grøtta.
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9  LIKESTILLING OG MANGFOLD
Likestilling og mangfold blant ansatte  
i Landbrukstjenester Nordvest AS
Landbrukstjenester Nordvest skal ifølge likestillings- og 
diskrimineringsloven §26A redegjøre for (kjønns)likestilling 
i virksomheten. 

Blant de 4 kontortilsatte er det 3 kvinner og 1 mann. 
Lønnsnivået er det samme for de som har lignende opp-
gaver.

Blant avløsere, landbruksvikarer og potetarbeidere er 
68,4% menn. Yrket har i alle årene vært mannsdominert, 
og vi ser ofte at når vi legger ut annonser, søker veldig få 
kvinner på disse stillingene. Dette gjenspeiler muligens 
sammensetningen av yrkesbefolkningen i landbruket: i 
2021 var andelen kvinnelige bønder 16,8 % (SSB). 

Gjennomsnitts stillingsprosent blant avløsere er 13%, 
blant landbruksvikarer 82% og blant potetarbeidere 56%. 
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 Land-
brukstjenester Nordvest. Cirka en tredjedel av våre avløsere 
er 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 år høyest stillingsprosent (ca. 
18% i gjennomsnitt). Mange av disse har Landbrukstjenester 
Nordvest som biarbeidsgiver, og er tilknyttet en familiebedrift. 
Blant eldre arbeidstakere går stillingsprosenten ned igjen. Her 
er mange avløsere pensjonerte bønder som hjelper på hjem-
gård, og de eldste arbeidstakere er over 90 år gamle.

Landbrukstjenester 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 Landbrukstjenester 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.

Landbrukstjenester Nordvest hadde i 2022 73 avløsere 
og andre ansatte som hadde minst 40% stilling. Stillingspro-
senten i denne gruppen var 77% i gjennomsnitt for menn, 
og 73% for kvinner. Blant disse er mange fulltidsansatte, 
men også 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 mu-
lighet til å angi om de ønsker seg en større stillingsprosent. 
For de som ønsker å jobbe mer leter vi etter mer arbeid i 
det område der de bor. Gjennomsnitts alderen for de som 
har minst 40% stilling, var 39 år for kvinner og 37 år for 
menn. Gjennomsnitts timesats i denne gruppen var 211,89 
kr for kvinner og 204,31 kr for menn. Gjennomsnittet sier 
veldig lite om likestillingen, siden gruppen inkluderer både 
landbruksvikarer, avløsere, en formann, snekkere, studen-
ter uten agronomutdanning og en mentor. I den daglige 
driften forholder vi oss til minstelønnssatser som foreskre-
vet i overenskomsten for jordbruk- og gartneriernæringene, 
men individuelle satser kan være høyere på grunn av lang 
erfaring, type arbeid og ansvarsnivå.

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 stillingspro-
sent, fordi de hadde andre aktiviteter ved siden av som tok 
for mye tid.

Antall midlertidig ansatte i 2022 var 49: disse var seson-
garbeidere som avsluttet arbeidsforholdet i løpet av høsten, 
sykeavløsere, og noen mentorer (gårdbrukere som hadde 
oppdrag via NAV). De fleste midlertidig ansatte jobbet på 
fellesbeite, på campingplass eller på potetbedrift. I tillegg 
hadde vi mange elever og studenter som jobbet kortvarig, 
men som har fast arbeidsavtale.

Landbrukstjenester Nordvest hadde 9 ansatte som tok 
foreldrepermisjon i 2022, herav 6 kvinner. Kvinnene hadde 
avtalt mellom 1 og 52 uker innenfor 2022, mens menn 
hadde mellom 19 og 23 uker (en far tok 80%, de andre tok 
100% permisjon).

Landbrukstjenester Nordvest ønsker å være en arbeids-
giver for mange forskjellige arbeidstakere, også de som har 
funksjonsnedsettelse 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 
flere arbeidstakere som trenger ekstra oppfølging. Samtidig 
må vi påpeke at mucdligheter for tilrettelegging for perso-
ner med fysiske funksjonsnedsettelser, er svært begrenset 
på de arbeidsplassene som vi kan tilby.

Likestilling og mangfold blant ansatte  
i Norsk landbruksrådgiving Nordvest AS

Status på viktige områder  
(omregnet til 100 % stilling på alle)

Ansatte 2021 2022
 kvinner menn kvinner menn
Alle ansatte 6 9 6 9
Ledergruppa 0 1 1 2
Styret 3 3 3 3
Valgkomite 2 1 1 2

    
Gjennomsnittslønn  
kontoransatte  2020 2021
Alle   619 562 656 215
Kvinner 612 256 638 490
Menn  626 868 668 032

    
Gjennomsnittsalder  
kontoransatte 2020 2021
Alle  49 46,7
Kvinner  49 43,5
Menn  49  48,9

    
* For 2021 er kontoransatte på Landbrukstjenester med, mens 
det for 2022 er ansatte kun hos NLR Nordvest. De to årene er 
derfor ikke helt sammenlignbare.
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Gjennomsnittslønn for kvinner er noe lavere enn for 
menn. Det skyldes hovedsakelig at kvinner har lavere 
gjennomsnittsalder, og dermed lavere ansiennitet. 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 diskrimine-
ringsombudet 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

To av rådgiverne har ikke 100% stilling, begge 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 to arbeidstakere med foreldrepermisjon i 2022. 
Det legges til rette for at alle skal kunne ta ut den forel-
drepermisjonen de ønsker, når behovet er til stede.

NLR 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

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

Alle diskri- 
minerings-
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 funk-
sjonsevne

Fysisk tilrettelegging av 
arbeidsplassen ved behov

Ikke alle kontor er 
universelt utformet

Forholdene legges til 
rette ved behov Daglig leder

Planlagte tiltak blant tillitsvalgte

Område Tiltak Bakgrunn Mål Ansvarlig

Kjønns- 
likestilling 
styret

Valgkomiteen oppfordres 
til fortsatt sørge for god 
kjønnsbalanse i styret

Det er god kjønns-
balanse i styret

Fortsatt god kjønnsba-
lanse i styret Valg- komiteen

10 RINGREVEN
Ringreven er medlemsbladet til LNV. Bladet kom ut med to 
nummer i 2022. Salg av annonser dekker om lag 2/3 av ut-
giftene til trykking og porto. Ringreven er også tilgjengelig 
på nett: nordvest.nlr.no/medlemssider/ringreven/  

11 REPRESENTASJON
Landbruk Nordvest deltok med stand på Dyregoddagene 
første helga i september.

Vi var representert og aktivt til stede under årsmøtene i 
våre to paraplyorganisasjoner: NLT og NLR. 

12  ORGANISASJONER OG  
ORGANISASJONSTILKNYTNING

Landbruk Nordvest er medlem i Norsk Landbruksrådgiving 
(NLR) og Norske Landbrukstenester (NLT). Begge paraply-
organisasjoner forhandler fram forsikringsordninger for 
ansvar og yrkesskade for medlemslagene. Som arbeidsgiver 
er Landbruk Nordvest medlem i NHO Mat og Drikke.

På årsmøtet i NLR i april 2022 (digitalt) deltok: Børge 
Rød, Ole Marvin Aarstad 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 valgkomiteen. 

https://nordvest.nlr.no/medlemsside/medlemsbladet-ringreven
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Under årsmøtet i NLT i april var følgende fra LNV 
representert: Børge Rød, styreleder. Selma Cowan deltok 
også, og er nå andre vara til styret i NLT.

13  REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER 
ETTER ÅPENHETSLOVEN

Selskapet er organisert som et konsern med et samvirkesel-
skap som morselskap og datterselskap som er aksjeselska-
per. Selskapets driftsmåte og formål er beskrevet innled-
ningsvis i årsberetninga. Selskapet følger alle retningslinjer, 
lover og forskrifter i sitt forhold til ansatte og tilbyr sine 
ansatte anstendige arbeidsforhold. Selskapet benytter seg i 
liten grad av innkjøpte innsatsfaktorer, og det aller meste av 
nødvendige varer som kjøpes inn, gjøres gjennom ordi-
nær norsk detalj- eller faghandel. Det er liten mulighet for 
selskapet å vurdere under hvilke forhold disse varene er 
produsert.

Styret kjenner ikke til at virksomheten på noen måte 
driver på en slik måte at det har negative konsekvenser. 

Molde, 8. februar 2022

Ole Marvin Aarstad, 
nestleder

Kathrine Mauset  
Hilde Legernes

Bjørn Helge Rønneberg  
Synnøve Kjellstad

Nina Ugelvik

Stig Runar Størdal, 
daglig leder

Styret og medspillere i Landbruk Nordvest. F.v. Kathrine Mauset, Selma van Seben, Hilde Legernes, Børge Rød, Ole Marvin Aarstad, Stig Runar 
Størdal, Synnøve Kjelstad og Nina Ugelvik. Foto: Therese Håbet-Kroknes.
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NORDVEST AS

 Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS  

 Resultatregnskap 

 Note 2022 2021 

 

Årsregnskap for Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS Organisasjonsnr. 828607952 

 

  
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
 
Driftsinntekter 
Salgsinntekt  14 554 718  0  
Annen driftsinntekt  99 717  0  
Sum driftsinntekter  14 654 435  0  
 
Driftskostnader 
Varekostnad  777 852  0  
Lønnskostnad 1 11 281 143  0  
Avskrivning på varige driftsmidler 2 50 417  0  
Annen driftskostnad  2 942 453  0  
Sum driftskostnader  15 051 864  0  
 
DRIFTSRESULTAT  (397 430) 0  
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finanskostnader 
Annen rentekostnad  7 119  0  
Annen finanskostnad  1 051  0  
Sum finanskostnader  8 170  0  
NETTO FINANSPOSTER  (8 170) 0  
 
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD  (405 600) 0  
 
Skattekostnad 3 (89 232) 0  
 
ÅRSRESULTAT  (316 368) 0  
 
 
OVERF. OG DISPONERINGER 
Mottatt konsernbidrag  (248 295) 0  
Overføringer annen innskutt egenkapital  248 295  0  
Fremføring av udekket tap  (316 368) 0  
SUM OVERF. OG DISP.  (316 368) 0  
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NORDVEST AS

 Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS  

 Balanse pr. 31.12.2022 

 Note 31.12.2022 31.12.2021 

 

Årsregnskap for Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS Organisasjonsnr. 828607952 

 

EIENDELER 
 
ANLEGGSMIDLER 
Immaterielle eiendeler 
Utsatt skattefordel 3 19 200  0  
Sum immaterielle eiendeler  19 200  0  
Varige driftsmidler 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 161 348  0  
Sum varige driftsmidler  161 348  0  
SUM ANLEGGSMIDLER  180 548  0  
 

OMLØPSMIDLER 
Fordringer 
Kundefordringer  1 907 654  0  
Fordringer på konsernselskap  814 662  0  
Andre kortsiktige fordringer 4 3 752 398  0  
Sum fordringer  6 474 713  0  
 
Bankinnskudd, kontanter o.l.  564 159  30 000  
 
SUM OMLØPSMIDLER  7 038 873  30 000  
 
SUM EIENDELER  7 219 420  30 000  
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NORDVEST AS

Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS 

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

Årsregnskap for Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS Organisasjonsnr. 828607952

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 30 000 30 000 
Annen innskutt egenkapital 5 248 295 0
Sum innskutt egenkapital 278 295 30 000 

Opptjent egenkapital
Udekket tap 5 (316 368) 0
Sum opptjent egenkapital (316 368) 0

SUM EGENKAPITAL (38 073) 30 000 

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 564 472 0
Skyldig offentlige avgifter 867 722 0
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 6 4 729 068 0
Annen kortsiktig gjeld 1 096 231 0
SUM KORTSIKTIG GJELD 7 257 494 0
SUM GJELD 7 257 494 0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 7 219 420 30 000 

Molde, 31.12.2022 / 16.02.2023

______________________
Stig Runar Størdal

__________________
Ole Marvin Årstad
styreleder daglig leder
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NORDVEST AS

 Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS 

 Noter 2022 
 

Noter for Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS Organisasjonsnr. 828607952 

 

 
 
  

Regnskapsprinsipper: 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Virksomhetsoverdragelse 2022 
Selskapet har i 2022 kjøpt et virksomhetsområde fra Landbruk Nordvest SA (org.nr.: 984 468 822). 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i 
regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). 

Anleggsmidler og langsiktig gjeld 

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede 
økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Varige 
driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir 
reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller 
inn under definisjonen av kortsiktig gjeld. 

Inntektsføring 

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av 
salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og 
inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. 

Fordringer 

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til 
påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige 
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.  

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. 

Skatt 

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste 
regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret 
(22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd 
ved regnskapsårets utgang.  Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan 
reversere i samme periode er utlignet og nettoført.  

Pensjonsforpliktelser 

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien som pensjonskostnad og 
føres opp sammen med lønnskostnader. Avkastning på premiefondet blir i resultatregnskapet oppført som en 
reduksjon av pensjonskostnadene. 

 
 

Note 1 - Lønnskostnad 
Selskapet har hatt 14,6 årsverk i regnskapsåret. 
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NORDVEST AS

 Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS 

 Noter 2022 
 

Noter for Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS Organisasjonsnr. 828607952 

 

 

Note 2 - Avskrivning varige driftsmidler 
 Driftsløsøre, 
 inventar, verktøy, 
 kontorm. 
  
 
Anskaffelseskost pr. 1/1 0 
+ Tilgang 211 765 
Anskaffelseskost pr. 31/12 211 765 
 
Akk. av/nedskr. pr 1/1 0 
+ Ordinære avskrivninger 50 417 
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 50 417 
 
Balanseført verdi pr 31/12 161 348 
 
Prosentsats for ord. avskr. 20-33 
 
 

Note 3 - Skatt 
 
Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 2022 
 
Resultat før skattekostnader -405 600 
Endring i midlertidige forskjeller 24 191 
Mottatt konsernbidrag 318 327 
Inntekt -63 082 

Spesifikasjon av årets skattekostnad: 2022 2021 

Skatteeffekt av konsernbidrag -70 032 0 
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel -19 200 0 
Samlede ordinære skattekostnader -89 232 0 

 
Utsatt skatt / utsatt skattefordel:  2022 2021 
+ Driftsmidler 507  0 
+ Utestående fordringer -24 698  0 
 - Fremførbart skattemessig underskudd 63 082  0 
= Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel -87 273  0 
 
Balanseført utsatt skattefordel 19 200  0 
 
 

Note 4 - Andre kortsiktige fordringer 
Posten inkluderer krav på offentlige til skudd på kr 3 319 225. 
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 ■ ÅRSMØTET ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NORDVEST AS

 Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS 

 Noter 2022 
 

Noter for Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS Organisasjonsnr. 828607952 

 

Note 5 - Egenkapitalendring 
 Aksjekapital /  Annen Annen Sum  
 selskapskapital innskutt EK egenkapital egenkapital 
  

Pr 1.1. 30 000  0 30 000 
Årets resultat    -316 368 -316 368 
Mottatt konsernbidrag (nto)    248 295 248 295 

Pr 31.12. 30 000  -68 073 -38 073 

 
Fortsatt drift 
Selskapet har pådratt seg et underskudd på kr i regnskapsåret 2022. Aksjekapitalen er tapt, og det har således 
oppstått handleplikt for styret jfr. Aksjeloven § 3-5. 
Selskapet planlegger at aksjekapitalen skal forhøyes ved gjeldskonvertering i  2023 med kr 1 500 000.  
Styret mener derfor at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.  
 
 

Note 6 - Mellomværende konsernselskaper 
Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene: 

 2022 2021 

Fordringer 

Kundefordringer 496 335 0 
Årets mottatte konsernbidrag 318 327 0 
Sum fordringer 814 662 0 

Gjeld 

Annen kortsiktig gjeld 4 729 068 0 
Sum gjeld 4 729 068 0 
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUKSTJENESTER NORDVEST AS

Landbrukstjenester Nordvest AS 

Resultatregnskap

Note 2022 nov-des 2021

Årsregnskap for Landbrukstjenester Nordvest AS Organisasjonsnr. 928607194

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter
Salgsinntekter 60 570 227 0
Andre driftsinntekter 15 414 0
Sum driftsinntekter 60 585 642 0

Driftskostnader
Innkjøp av varer for videresalg 160 216 0
Lønnskostnader 1 57 672 700 0
Avskrivning på varige driftsmidler 2 92 843 0
Annen driftskostnad 2 535 142 0
Sum driftskostnader 60 460 901 0

DRIFTSRESULTAT 124 741 0

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter 201 473 0
Finanskostnader 7 462 0
NETTO FINANSPOSTER 194 010 0

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 318 752 0

Skattekostnad på ordinært resultat 3 70 456 0

ÅRSRESULTAT 248 296 0

OVERF. OG DISPONERINGER
Avgitt konsernbidrag 248 295 0
Overføringer annen egenkapital 1 0
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 248 296 0
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUKSTJENESTER NORDVEST AS

Landbrukstjenester Nordvest AS 

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

Årsregnskap for Landbrukstjenester Nordvest AS Organisasjonsnr. 928607194

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 3 60 378 0
Sum immaterielle eiendeler 60 378 0

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 515 660 0
SUM ANLEGGSMIDLER 576 038 0

OMLØPSMIDLER

Varer 81 219 0

Fordringer
Kundefordringer 7 666 312 0
Fordringer på konsernselskap 4 1 115 094 0
Andre fordringer 418 851 0
Sum fordringer 9 200 257 0

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 167 558 30 000 

SUM OMLØPSMIDLER 15 449 033 30 000 

SUM EIENDELER 16 025 071 30 000 
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUKSTJENESTER NORDVEST AS

Landbrukstjenester Nordvest AS 

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

Årsregnskap for Landbrukstjenester Nordvest AS Organisasjonsnr. 928607194

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 30 000 30 000 
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000 

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 1 0
Sum opptjent egenkapital 1 0

SUM EGENKAPITAL 30 001 30 000 

GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 39 108 0
Betalbar skatt 3 60 802 0
Skyldig offentlige avgifter 8 830 733 0
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 4 1 703 969 0
Annen kortsiktig gjeld 5 360 459 0
SUM KORTSIKTIG GJELD 15 995 071 0

SUM GJELD 15 995 071 0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 16 025 071 30 000 

Molde, 31.12.2022 / _______.2023

______________
Selma van Seben

________________
Stig Runar Størdal 
styreleder daglig leder
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUKSTJENESTER NORDVEST AS

Landbrukstjenester Nordvest AS

Noter 2022

Noter for Landbrukstjenester Nordvest AS Organisasjonsnr. 928607194

Regnskapsprinsipper: 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante 
bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Virksomhetsoverdragelse 2022
Selskapet har i 2022 kjøpt et virksomhetsområde fra Landbruk Nordvest SA (org.nr.: 984 468 822).

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i 
regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske 
levetid. Varige driftsmidler kan nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. 
Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. 
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste 
regnskapsår  i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av 
regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart 
underskudd ved regnskapsårets utgang.  Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer 
eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. 

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien som pensjonskostnad og 
føres opp sammen med lønnskostnader. Avkastning på premiefondet blir i resultatregnskapet oppført som en 
reduksjon av pensjonskostnadene.

Note 1 - Lønnskostnader og ytelser til ledende personer
Selskapet har hatt 122 årsverk i regnskapsåret.

I år I fjor

Lønn 49 720 453 0
Arbeidsgiveravgift 6 289 589 0
Pensjonskostnader 155 856 0
Andre lønnsrelaterte ytelser 1 506 801 0
Totalt 57 672 700 0



ÅRSMELDING • 2022 LANDBRUK NORDVEST

24

 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUKSTJENESTER NORDVEST AS
Landbrukstjenester Nordvest AS

Noter 2022

Noter for Landbrukstjenester Nordvest AS Organisasjonsnr. 928607194

Pensjonsordninger

Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Foretaket har etablert tjenestepensjonsordninger som tilfredsstiller kravene i loven.
Premieinnbetalingene kostnadsføres løpende. Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger er ikke 
balanseført.

AFP
Selskapet har AFP-avtale gjennom LO/NHO ordningene. Denne omfatter alle ansatte.

Note 2 - Varige driftsmidler
Driftsløsøre,

inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1 0
+ Tilgang 608 502
Anskaffelseskost pr. 31/12 608 502

Akk. av/nedskr. pr 1/1 0
+ Ordinære avskrivninger 92 843
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 92 843

Balanseført verdi pr 31/12 515 659

Prosentsats for ord. avskr. 11-33

Note 3 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 2022

Resultat før skattekostnader 318 752
Permanente og andre forskjeller 1 500
Endring i midlertidige forskjeller 274 450
Ytet konsernbidrag 318 327
Inntekt 276 374

Skattekostnad: 2022 2021

Betalbar skatt 60 802 0
Skatteeffekt av konsernbidrag 70 032 0
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel -60 378 0
Samlede ordinære skattekostnader 70 456 0

Betalbar skatt:

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt:
2022 2021

+ Driftsmidler 32 104 0
+ Utestående fordringer -306 554 0
= Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel -274 450 0

Balanseført utsatt skattefordel 60 378 0
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUKSTJENESTER NORDVEST AS

Landbrukstjenester Nordvest AS

Noter 2022

Noter for Landbrukstjenester Nordvest AS Organisasjonsnr. 928607194

Note 4 - Mellomværende konsernselskap
Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

2022 2021

Fordringer

Kundefordringer 12 375 0
Andre kortsiktige fordringer 1 102 719 0
Sum fordringer 1 115 094 0

Gjeld

Leverandørgjeld 3 285 0
Årets avsatte konsernbidrag 318 327 0
Annen kortsiktig gjeld 1 382 357 0
Sum gjeld 1 703 969 0

Note 5 - Egenkapitalendring
Aksjekapital / Annen Sum 

selskapskapital egenkapital egenkapital

Pr 1.1. 30 000 0 30 000
Tilført fra årsresultat 248 295 248 295
Ytet konsernbidrag (nto) -248 295 -248 295

Pr 31.12. 30 000 0 30 001

Selskapet har besluttet å foreta en kapitalforhøyelse med kr 2 000 000 i 2023.
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUK NORDVEST SA

 Landbruk Nordvest SA  

 Resultatregnskap 

 Note 2022 2021 

 

Årsregnskap for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr. 984468822 

 

 
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
 
Driftsinntekter 
Salgsinnteker  2 318 271  60 006 801  
Offentlige tilskudd over Jordbruksavtalen  0  2 169 083  
Kommunale tilskudd og SLF-tilskudd  0  3 794 532  
Prosjekttilskudd  0  1 595 387  
Medlemsinntekter (kontingenter og gaver)  0  61 550  
Medlemsinntekter (tjenester og konsulentoppdrag)  0  1 097 740  
Feltgodtgjørelse, eksterne oppdrag  0  2 305 317  
Andre inntekter  13 365  323 458  
Sum driftsinntekter  2 331 636  71 353 867  
 
Driftskostnader 
Innkjøp av varer for videresalg  731 935  139 349  
Innkjøp rådgivning  0  1 166 902  
Lønnskostnader 1 347 943  64 935 358  
Avskrivning på varige driftsmidler 2 0  128 439  
Annen driftskostnad  1 689 223  5 046 803  
Sum driftskostnader  2 769 101  71 416 852  
 
DRIFTSRESULTAT  (437 465) (62 985) 
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Inntekt på investering i datterselskap  318 327  0  
Finansinntekter  48  238 358  
Finanskostnader  126  224  
NETTO FINANSPOSTER  318 249  238 134  
 
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD  (119 215) 175 149  
 
Skattekostnad på ordinært resultat 3 (17 254) 18 257  
 
ÅRSRESULTAT  (101 961) 156 892  
 
OVERF. OG DISPONERINGER 
Avgitt konsernbidrag  0  0  
Overføringer annen egenkapital  (101 961) 156 892  
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER  (101 961) 156 892  
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUK NORDVEST SA

 Landbruk Nordvest SA  

 Balanse pr. 31.12.2022 

 Note 31.12.2022 31.12.2021 

 

Årsregnskap for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr. 984468822 

 

EIENDELER 
 
ANLEGGSMIDLER 
Immaterielle eiendeler 
Utsatt skattefordel 3 95 026  0  
Sum immaterielle eiendeler  95 026  0  
 
Varige driftsmidler 
Maskiner og anlegg 2 0  493  
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 0  742 531  
Finansielle anleggsmidler 
Investeringer i datterselskap  308 295  0  
Sum finansielle anleggsmidler  308 295  0  
SUM ANLEGGSMIDLER  403 321  743 025  
 

OMLØPSMIDLER 
 
Varer  0  75 973  
 
Fordringer 
Kundefordringer  112 463  8 228 997  
Krav på tilskudd  0  1 183 769  
Fordringer på konsernselskap 4 5 327 033  0  
Andre fordringer  23 865  1 044 908  
Sum fordringer  5 463 361  10 457 675  
 
Bankinnskudd, kontanter o.l.  461 216  10 105 216  
 
 
SUM OMLØPSMIDLER  5 924 577  20 638 864  
 
SUM EIENDELER  6 327 898  21 381 889  
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUK NORDVEST SA

Landbruk Nordvest SA 

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

Årsregnskap for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr. 984468822

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 319 229 5 421 190 
Sum opptjent egenkapital 5 319 229 5 421 190 

SUM EGENKAPITAL 5 319 229 5 421 190 

GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 170 830 609 067
Betalbar skatt 3 7 740 18 257 
Skyldig offentlige avgifter 6 347 9 149 328 
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 4 823 752 0
Annen kortsiktig gjeld 0 6 184 047 
SUM KORTSIKTIG GJELD 1 008 670 15 960 699 

SUM GJELD 1 008 670 15 960 699 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 327 898 21 381 889 

Molde, 31.12.2022 / _______.2023

___________________ _______________
Bjørn Helge Rønneberg Kathrine Mauset

____________________
Ole Marvin Aarstad 
nestleder 
– fungerende styreleder

styremedlem styremedlem

_______________ _________________ ______________
Hilde Legernes Nina Iren Ugelvik Stig Runar Størdal
styremedlem styremedlem daglig leder
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUK NORDVEST SA

 Landbruk Nordvest SA 

 Noter 2022 
 

Noter for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr. 984468822 

 

 
 
  
Regnskapsprinsipper:   

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante 
bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. 

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. 

Virksomhetsoverdragelse 2022 

Selskapet har i 2022 overdratt to virksomhetsområder til to nye selskaper Norsk Landbruksrådgivning 
Nordvest AS (org.nr.: 828 607 952) ) og Landbrukstjenester Nordvest AS (org.nr.: 928 607 194). 
 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i 
regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). 

Anleggsmidler og langsiktig gjeld 

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske 
levetid. Varige driftsmidler kan nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. 
Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. 

Inntektsføring 

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. 
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

Skatt 

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste 
regnskapsår  i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av 
regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart 
underskudd ved regnskapsårets utgang.  Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer 
eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.  
 
 

Note 1 - Lønnskostnader og ytelser til ledende personer 
Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret. 
 I år I fjor 

Lønn 0 56 039 339  
Arbeidsgiveravgift 0 6 806 990 
Andre personalkostnader 347 943 2 089 029  
Totalt 347 943 64 935 358  

Lønn og andre godtgjørelser  

Daglig leder er innleid.   
Styremedlemmer 254 300   
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUK NORDVEST SA

 Landbruk Nordvest SA 

 Noter 2022 
 

Noter for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr. 984468822 

 

 

Note 2 - Varige driftsmidler 
 Maskiner og Driftsløsøre, Sum 
 anlegginventar, verktøy,  
  kontorm.  
    
 
Anskaffelseskost pr. 1/1 150 151 1 528 031 1 678 182 
- Avgang 150 151 1 528 031 1 678 182 
Anskaffelseskost pr. 31/12 0 0 0 
 
Akk. av/nedskr. pr 1/1 149 658 785 499 935 157 
+ Ordinære avskrivninger 0 0 0 
- Tilbakeført avskrivning 149 658 785 499 935 157 
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 0 0 0 
 
Balanseført verdi pr 31/12 0 0 0 
 
Prosentsats for ord. avskr. 20-33 10-33  
 
 

Note 3 - Skatt 
 
Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 2022 
 
Resultat før skattekostnader -119 215 
Permanente og andre forskjeller -317 303 
Endring i midlertidige forskjeller -433 456 
Mottatt konsernbidrag 318 327 
Ytet konsernbidrag 318 327 
Inntekt -869 975 
Skattekostnad: 2022 2021 

Betalbar skatt 7 740 18 257 
Skatteeffekt av konsernbidrag 70 032 0 
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel -95 026 0 
Samlede ordinære skattekostnader -17 254 18 257 

Betalbar skatt: 

 
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt: 
  2022 2021 
+ Driftsmidler 147 108  180 216 
+ Utestående fordringer -27 400  -493 964 
 - Fremførbart skattemessig underskudd 551 648  0 
 
Sum positive skatteøkende forskjeller 147 108  180 216 
Sum negative skatteøkende forskjeller 579 048  493 964 
 
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt 0  313 748 
 
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel -431 940  0 
 
Balanseført utsatt skattefordel 95 026  0 
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUK NORDVEST SA

 Landbruk Nordvest SA 

 Noter 2022 
 

Noter for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr. 984468822 

 

Note 4 - Mellomværende med konsernselskap 
Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene: 

 2022 2021 

Fordringer 

Årets mottatte konsernbidrag 318 327 0 
Andre kortsiktige fordringer 5 008 706 0 
Sum fordringer 5 327 033 0 

Gjeld 

Leverandørgjeld 505 425 0 
Årets avsatte konsernbidrag 318 327 0 
Sum gjeld 823 752 0 
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUK NORDVEST SA – KONSERN

RESULTATREGNSKAP
01.01. - 31.12.

LANDBRUK NORDVEST SA

2022 2021 Note 2022 2021
DRIFTSINNTEKTER

2 318 271      71 030 409   Salgsinntekt 2 75 579 070         71 030 409             
13 365           323 458        Annen driftsinntekt 128 496               323 458                  

2 331 636      71 353 867   Sum driftsinntekter 75 707 566         71 353 867             

DRIFTSKOSTNADER

731 935         1 306 251     Varekostnader 1 670 003            1 306 251               
347 943         64 935 358   Lønnskostnader 3,4 69 301 786         64 935 358             

128 439        Ordinære avskrivninger 5 143 260               128 439                  
1 689 223      5 046 803     Annen driftskostnad 5 302 672            5 046 803               
2 769 101      71 416 851   Sum driftskostnader 76 417 721         71 416 851             

-437 465        -62 984         DRIFTSRESULTAT -710 155             -62 984                   

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSNTADER

318 327         Inntekt på investering i datterselskap
Verdiøkn. markedsbaserte fin.omløpsmidl.

48                   238 358        Renteinntekt 201 521               238 358                  
Andre finansinntekter

318 375         238 358        Sum finansinntekter 201 521               238 358                  
 

-                  Nedskr. av finansielle anleggmidler
126                 224                Rentekostnader 14 707                 224                          
-                  Annen finanskostnad 1 051                   
126                 224                Sum finanskostnader 15 758                 224                          

318 249         238 134        Netto finansposter 185 763               238 134                  

-119 216        175 150        ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT -524 392             175 150                  

-17 254          18 257           Skattekostnad på ordinært resultat 6 -106 062             18 257                    

-101 962        156 893        ÅRSRESULTAT -418 330             156 893                  

LANDBRUK NORDVEST SA  
KONSERN

LANDBRUK 
NORDVEST SA
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUK NORDVEST SA – KONSERN

EIENDELER 31.12.
 

LANDBRUK NORDVEST SA  

 
2022 2021 Note 2022 2021

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler
95 026           Utsatt skattefordel 6 174 604                 
95 026           -                 Sum immaterielle eiendeler 174 604                 -                          

Varige driftsmidler
Biler, maskiner og anlegg 5

743 024        Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask. 5 677 008                 743 024                  
-                 743 024        Sum varige driftsmidler 677 008                 743 024                  

Finansielle anleggsmidler
308 295        Investeringer i datterselskap 1
308 295        -                 Sum finansielle anleggsmidler -                         -                          

403 321        743 024        Sum anleggsmidler 851 612                 743 024                  

OMLØPSMIDLER
75 973           Varelager 81 219                   75 973                    

112 463        8 228 997     Kundefordringer 7 9 686 429              8 228 997               
5 327 033     Fordringer på konsernselskap

1 183 769     Fordring på tilskudd 3 319 225              1 183 469               
23 865           1 044 908     Andre fordringer 875 890                 1 044 908               

5 463 361     10 533 648   Sum fordringer 13 962 761            10 533 648             

461 216        10 105 216   Bankinnskudd 8 7 192 933              10 105 216             

5 924 577     20 638 864   Sum omløpsmidler 21 155 694            20 638 864             

6 327 898     21 381 889   SUM EIENDELER 22 007 306            21 381 889             

LANDBRUK NORDVEST SA  
KONSERN

LANDBRUK 
NORDVEST SA  
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUK NORDVEST SA – KONSERN

EGENKAPITAL OG GJELD 31.12.

LANDBRUK NORDVEST SA

2022 2021 Note 2022 2021
EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital
Selskapskapital 9

- Sum innskutt egenkapital - 

Opptjent egenkapital
5 319 229     5 421 190     Annen egenkapital 9 5 002 860            5 421 190 
5 319 229     5 421 190     Sum opptjent egenkapital 5 002 860            5 421 190 

5 319 229     5 421 190     Sum egenkapital 5 002 860            5 421 190 

GJELD

Avsetning for forpliktelser
- - Utsatt skatt 6 - - 
- - Sum avsetning for forpliktelser - - 

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

170 830        609 067        Leverandørgjeld 774 410 609 067 
7 740 18 257           Betalbar skatt 6 68 542 18 257 
6 347 9 149 328     Skyldig offentlige avgifter 9 704 803            9 149 328 

823 752        Kortsiktig gjeld til konsernselskap
Utbytte

- 6 184 047 Annen kortsiktig gjeld 6 456 691            6 184 047 
1 008 669     15 960 699   Sum kortsiktig gjeld 17 004 446         15 960 699             

1 008 669     15 960 699   Sum gjeld 17 004 446         15 960 699             

6 327 898     21 381 889   SUM EGENKAPITAL OG GJELD 22 007 306         21 381 889             

Molde, 31.12.2022 / 16. februar 2023

Bjørn Helge Rønneberg Kathrine MausetOle Marvin Aarstad
nestleder 
– fungerende styreleder 

styremedlem Styremedlem

Hilde Legernes Nina Iren Ugelvik Stig Runar Størdal
Styremedlem Styremedlem daglig leder

LANDBRUK NORDVEST SA 
KONSERN

LANDBRUK 
NORDVEST SA 
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUK NORDVEST SA – KONSERN

Note 1     Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt 
relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Virksomhetsoverdragelse 2022

Datterselskaper
Konsernet består av morselskapet Landbruk Nordvest SA og datterselskapene; Landbrukstjenester Nordvest AS (100% eie) og 
Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS (100% eie).
Kostmetoden er benyttet ved konsolidering av regnskapene.
Utbytte og andre utdelinger blir inntektsført samme år som de er avsatt i konsernregnskapet.

Sammenligningstall fjorår
Sammenligningstall forjorår 2021 gjelder Landbruk Nordvest SA (før konsernetablering).

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og 
antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler/langsiktig gjeld

Skatt

Pensjonsforpliktelser

Note 2      Salgsinntekt

Alt salg er geografisk tilhørende Møre og Romsdal.

Salg fordelt på virksomhetsområder LANDBRUK NORDVEST SA LANDBRUK NORDVEST SA - KONSERN
2022 2021 2022 2021

Medlemsinntekter 2 318 271 2 378 300         2 331 636       2 378 300         
Rådgivning 11 564 431      14 554 718 11 564 431       
Tjenester 57 332 708      58 706 081 57 332 708       
Andre inntekter 13 365 78 428 115 131 78 428 

2 331 636 71 353 867      75 707 566 71 353 867       

Landbruk Nordvest SA (org.nr: 984 468 822) har i 2022 overdratt to virksomhetsområder til to nystiftede selskaper Norsk 
Landbruksrådgivning Nordvest AS (org.nr.: 828 607 952) og Landbrukstjenester Nordvest AS (org.nr.: 928 607 194).

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige 
driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler kan nedskrives til 
virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke 
lenger finnes å være til stede.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i 
tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av 
skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I 
beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang.  Skatteøkende og skattereduserende 
midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. 

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien som pensjonskostnad og føres opp sammen med 
lønnskostnader. Avkastning på premiefondet blir i resultatregnskapet oppført som en reduksjon av pensjonskostnadene.
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUK NORDVEST SA – KONSERN

Note 3     Lønnskostnader, antall ansatte

LANDBRUK NORDVEST SA LANDBRUK NORDVEST SA - KONSERN
Lønnskostnader 2022 2021 2022 2021
Lønninger 56 039 339 58 925 599 56 039 339
Arbeidsgiveravgift 6 806 990 7 325 870 6 806 990
Pensjonskostnader 215 348
Andre personalkostnader 347 943 2 089 029 2 834 969 2 089 029
Sum 347 943 64 935 358 69 301 786 64 935 358

Konsernet har hatt 138,4 årsverk gjennom året.

Daglig leder er innleid.  
Styrehonorar 254 800 238 800 254 800 238 800

Kostnadsført godtgjørelse til revisor
Lovpålagt revisjon 81 675 80 956 149 875 80 956
Teknisk bistand årsoppgjør 6 400 7 481 11 000 7 481
Andre attestasjonstjenester 2 800 21 950
Annen bistand 34 025 5 893 43 225 5 893
Sum 124 900 94 330 226 050 94 330

Note 4     Pensjonsordning

Foretaket er pliktig til å ha 

Premieinnbetalingene kostnadsføres løpende. Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger er ikke balanseført
Ansatte har AFP-avtale gjennom LO/NHO ordningene. Denne omfatter alle ansatte.

Note 5     Varige driftsmidler

LANDBRUK NORDVEST SA LANDBRUK NORDVEST SA - KONSERN

Varige driftsmidler
Maskiner og 
driftsløsøre

Maskiner og 
driftsløsøre

Anskaffelseskost pr 01.01. 1 678 182 1 678 182
Tilgang kjøpte driftsmidler 820 267
Avgang solgte driftsmidler -1 678 182 -1 678 182
Anskaffelseskostn 31.12. 0 820 267

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 0 143 260
 

Balanseført verdi pr. 31.12. 0 677 007

Årets avskrivninger -                   143 260          
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUK NORDVEST SA – KONSERN

Note 6    Skatt

LANDBRUK NORDVEST SA  LANDBRUK NORDVEST SA - KONSERN
Årets skattekostnad består av: 2022 2021 2022 2021

Betalbar skatt 7 740               60 802              68 542             -                     
Skatteeffekt av konsernbidrag 70 032            -                    -                   -                     
Endring utsatt skattefordel -95 026           -                    
Sum skattekostnad 77 772            60 802              68 542             -                     

-                   -                     
Betalbar skatt i balansen: -                   -                     
Sum betalbar skatt 77 772            18 257              68 542             -                     
 - Effekt av skatt på konsernbidrag -70 032           -                    -                   -                     
 = Betalbar skatt i balansen 7 740               18 257              68 542             -                     

Utsatt skattefordel 95 026            -                    174 604          -                     

Skattesats 31.12.: 22%

Note 7    Kundefordringer

Det er avsatt til påregnelig tap på kunder med kr 27 400, og i konsern med kr 521 363.

Note 8     Bankinnskudd

LANDBRUK NORDVEST SA LANDBRUK NORDVEST SA - KONSERN
Bundne skattetrekksmidler utgjør: 0 3 310 152

Note 9     Egenkapitalendring

LANDBRUK NORDVEST SA Aksjekapital Annen EK Sum 
Egenkapital pr 1.1. 5 421 190         5 421 190
 - Utbytte 0
 + Årets resultat -101 962          -101 962
Egenkapital pr 31.12. -                   5 319 228         5 319 228

LANDBRUK NORDVEST SA - KONSERN
Egenkapital pr 1.1. 5 421 190         5 421 190
 - Utbytte 0
 + Årets resultat -418 330          -418 330
Egenkapital pr 31.12. -                   5 002 860         5 002 860
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 ■ ÅRSREGNSKAP 2022 FOR LANDBRUK NORDVEST SA – KONSERN

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
01.01 - 31.12

LANDBRUK NORDVEST SA

2022 2021 2022 2021

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
-119 216 175 149 Resultat før skatt -524 392 175 149
-18 257 -259 186 Betalbar skatt -18 257 -259 186

0 -34 155 Gevinst/tap salg anleggsmidler -34 155
0 128 439 Ordinære avskrivninger 128 439

-318 327 0 Resultatført konsernbidrag 0
8 259 695 -345 626 Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld -1 297 335 -345 626

-18 130 920 -585 695 Endring i andre tidsavgrensningsposter -995 057 -585 695
-10 327 025 -921 074 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -2 835 041 -921 074

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
743 025 -115 440 Nto. Utbetalinger (-) ved kjøp/salg av driftsmidler -77 242 -115 440
-60 000 0 Utbetalinger ved kjøp av aksjer

Innbetalinger vedr. salg av driftsmidler
Endring i andre investeringer 

683 025 -115 440 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -77 242 -115 440

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Opptak / nedbetaling av langsiktig gjeld 0
Utbetalt utbytte
Endring i andre finansieringsaktiviteter

0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0

-9 644 000 -1 036 514 Netto endring i likvider i året -2 912 283 -1 036 514
10 105 216 11 141 731 Kontanter og  bankinnskudd per 01.01 10 105 216 11 141 731

461 216 10 105 216 Kontanter og  bankinnskudd per 31.12 7 192 933 10 105 216

LANDBRUK 
NORDVEST SA  

KONSERN
LANDBRUK 

NORDVEST SA
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 ■ ÅRSMØTET

Partneren mot resistent frøugras
Stort doseintervall i korn

God effekt på mange ugras:
Klengemaure, vassarve, åkerminneblom, då, vindeslirekne,  
tungras, haremat, pengeurt, rødtvetann, smånesle.

Flurostar® 200

Importør:

Felleskjøpet Agri SA · Depotgata 22 · 2000 Lillestrøm
www.felleskjopet.no

Innhold: Fluroksypyr 1-methylheptylester 288 g/L
Les alltid etiketten før bruk!
Tilvirker: Globachem nv

ID1944_Publicity - FLUROSTAR - NW.indd   1ID1944_Publicity - FLUROSTAR - NW.indd   1 14/11/2022   14:31:3214/11/2022   14:31:32
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 ■ ÅRSMØTET

Medlemsvilkår LNV 2023 
Medlemskontingent kr 1260  Dekker: Demokratiske rettigheter og 

abonnement på Ringreven

 ■ MEDLEMSVILKÅR

Rådgivingsavdelinga
Arealkontingent  Kr/daa Tak daa
Grovfôr 7,15 800 
Korn 7,15 600 
Potet 39,15 135 
Grønnsaker  52,45 100 
Frukt og Bær 65,75 80 

Tak på areal- og medlemskontingent: 6 500 kr

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 780 1275 600
Jord og plantekultur 780 1275 600
Bygg 990 1275 2000
Økonomi 990 1275 2000
HMS 990 1275  2000
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 ■ LANDBRUKSTJENESTER NORDVEST

Arbeidet i Landbruks- 
tjenester Nordvest
 ■ Landbrukstjenester Nordvest har som hoved-

oppgave å formidle og administrere arbeidskraft til 
avløsning i forbindelse med sykdom og ferie/fritid for 
bønder. Vi formidler også arbeidskraft utenfor land-
bruksnæringen til andre typer oppdrag i vårt område. 

Landbruktjenester Nordvest har arbeidsgiveran-
svaret for avløsere og landbruksvikarer, enten de er 
fast ansatt eller innleid midlertidig f.eks. i forbindelse 
med sesongarbeid eller i vikariat. 

Bonden er oppdragsgiver for avløseren. Han har 
ansvar for sikkerheten (HMS) på eget gårdsbruk og 
at avløseren samlet ikke jobber utover grensene for 
arbeidstid etter arbeidsmiljøloven. 

 

Bemanning og adminis- 
trasjon i landbrukstjenester
Per i dag har vi to kontor som er bemannet med 
ansatte fra tjenestedatteren, og følgende er ansatt i 
administrasjonen:

Jan Ståle Engjaberg: Arbeider i 50 prosent stilling 
med å administrere avløsere på Sunnmøre. I tillegg 

gir han råd og veiledning til medlemmer i forbindelse 
med søknad og dokumentasjon av utgifter til avløs-
ning 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, klauvskjæ-
rings- og avløseradministrasjon og kursing. Videre 
hjelper hun medlemmene med sykerefusjonssøkna-
der 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 Ringreven. Kontorplassering i 
Molde.

 Tatjana Libakiene: Ansatt i 100 % stilling som 
lønnsansvarlig, og jobber i tillegg med kontraktsadmi-
nistrasjon for avløsere. Kontorplassering i Molde.

 Selma van Seben: Ansatt i 100 % stilling som dag-
lig leder med kontorplassering i Molde. 

Marit Bjerkeset sluttet som økonomiansvarlig i 
juli. May Kristin Eidem som er ansatt hos Sparebank 
1 Regnskapshuset SMN AS, har tatt over hennes 
oppgaver.

Odd Arne Halaas underholder på samling for lendbrukstjenester i Molde. Foto: Ingvild Skjørsæter. 
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Økonomi og resultat
(Tallene i parentes gjelder 2021)
Landbrukstjenester Nordvest hadde i 2022 en omsetning på 
kr 60,58 mill. (57,49 mill.).

 

Medlemsutvikling  
og utført arbeid 
 ■ I 2022 er det ført lønn for 495 (513) medlemmer med 

rett til refusjon av utgifter til avløsning. Det er i tillegg 
19 andre foretak som har ansatte i LNV. Herav var det 8 
beitelag; resten er virksomheter som driver med potet 
(5), skogsarbeid og restaurant- eller entreprenørvirk-
somhet (6).

Det ble utfakturert avløserkostnader gjennom laget 
for ca. 47,85 mill. kr. (ca. 46,1 mill.). Disse utgiftene om-
fatter lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, sykepenger, 
forsikringer og obligatorisk tjenestepensjon. I tillegg 
kjøpte kundene landbruksvikartjenester for ca. 3,07 
mill. (2,46 mill.). 

 Det er utført 122 (136,5) årsverk totalt i laget 
(inkludert kontoransatte). Det ble sendt a-melding 
oppsummering til 254 personer fra Landbruk Nordvest 
(for januar og februar) og 1039 fra Landbrukstjenester 
Nordvest. Dette er inkludert kontoransatte og styret/
årsmøte (1095 i 2021). Antall ansatte i tjenester var 
totalt 793 personer i 2022, inkludert kontorpersonale.

Vi har ved årets slutt ca. 18 avløserringer med i alt 
ca. 91 brukere. Det er første gang i flere år at det har 
vært en økning i antall avløserringer i vårt område. 
Dette er veldig bra, fordi å være medlem i en avløser-
ring gir trygghet og forutsigbarhet for deltakerne.

I 2022 er det meldt inn 8 (11) saker som gjelder 
ansvarsforsikring; 5 (3) av disse var under egenan-
delsgrensen. Det er også meldt inn 4 (6) yrkesskader/
fraværsskader. Dette er mindre skader og uhell som for 
det meste har skjedd under avløserarbeid. Det er meldt 
om 0 (0) alvorlig arbeidsulykke dette året (Har medført 
sykemelding i mer enn 6 måneder).

 
Elektroniske timelister
Vi fortsatte med elektroniske timelister for våre an-
satte, et gratis tilbud som vi startet i 2018. Ca. 90% av 
ansatte sender inn sine timer elektronisk. De som har 
tatt det i bruk er veldig fornøyd med løsningen. I år har 
vi begynt å sende ut arbeidsavtaler elektronisk i appen, 
og vi jobbet med å få et HMS-system på plass for alle. 
(Det er allerede tilgjengelig for landbruksvikarer.)

Avløsersituasjonen
 ■ I 2022 har vi rekruttert flere nye medarbeidere til 

midlertidige og faste stillinger som avløsere. Det er noen 
utenlandske 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. En annen utfordring er lang ventetid 
hos UDI for de som kommer fra utenfor EØS. Dette gjør 
det vanskelig å få inn en sesongarbeider til rett tid. 

Vi tok kontakt med flere NAV-kontor for å høre om 
det kunne være ukrainske flyktninger som lette etter 
arbeid, men situasjonen ble aldri avklart – vi fant ut 
mye senere at det hadde vært mye sykefravær på avde-
lingen hos NAV. Vi erfarte arbeidsmarkedet til å være 
trangt, og det tok tid å fylle noen stillinger med kom-
petente fagfolk. Samtidig får vi en del henvendelser fra 
unge folk uten erfaring fra landbruk, men det er ikke 
lett å finne arbeid til disse.

Familiemedlemmer og deltidsavløsere utgjør den 
store majoriteten av avløsere. 

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

 Ella Ekren var verneombud for Nordmøre i år, og 
hovedverneombud for hele Landbrukstjenester Nord-
vest. Vebjørn Hansen Berg fortsatte som verneombud 
på Søre Sunnmøre. I Romsdal hadde Maarten van Baa-
ren vervet. Det ble gjennomført 8 vernerunder i alt; det 
er færre enn planlagt, som skyldes et stort behov for 
sykdomsavløsing i 2022. Det var ikke mulig å prioritere 
vernerunder når så mange bønder var sykmeldt.

 

Landbruksvikar
 ■ Til sammen for kommunene som LNV dekker, var det 

etter retningslinjene grunnlag for 11,58 årsverk land-

Representant fra Avonova gjennomgår beinstrekk og uttøying på 
samling for landbrukstjenester i Molde.
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bruksvikar. (Totalt i Møre og Romsdal: 17,7.) Tilskudds-
rammen var på kr 283.900 for hvert årsverk. Kundene 
kjøpte landbruksvikartjenester for ca. 3,07 mill. (2,46 
mill.). Økning fra fjoråret skylder hovedsakelig økt behov 
for sykeavløsing.

I 2022 har det vært ansatt 163 avløsere i forbindel-
se med sykdomsavløsning. Av disse var 11 fast ansatt 
(eller vikar) som landbruksvikarer og 42 var ansatt som 
beredskapsavløser (resten var vanlig sykeavløsing som 
falt utenfor landbruksvikarordning). Omsetningen var 
på 2,27 mill. (1,63 mill.) på sykdomsavløsing og 0,83 
mill. (0,79 mill.) på ferie/fritid. 52 foretak har benyttet 
landbruksvikarordningen for krise- eller beredskapsav-
løsning.

 Ved årets slutt hadde vi 9 ansatte landbruksvikarer, 
herav 7 i deltids stillinger, ofte i kombinasjon med an-
dre stillinger (ringavløser, klauvskjærer). I alt utgjorde 
landbruksvikardelen 7,7 årsverk. Våre landbruksvika-
rer klarer ikke å dekke hele LNV sitt område på syke-
avløsning. Vi kan bruke av landbruksvikartilskuddet 
på andre avløsere som tar sykdomsavløsings oppdrag, 
og de fungerer dermed som landbruksvikarer (bered-
skapsavløsere) 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. 

Når ordninga blir brukt til sykdomsavløsning, 
betaler bonden maks opp til dagsatsen for tilskudd til 
sykdomsavløsning pr dag (maks kr. 1.670 i 2022). 

 
Våre landbruksvikarer er:

♦  Sibylle Amberg (100 %) i Ørsta 
♦  Sivert Dønheim (50/50 % med ferie/fritidsavløsing)  

i Gjemnes og omegn
♦  John Olav Torjul (100 %) i Tingvoll og omegn
♦  Astrid Eeken (50/50 % med ferie/fritidsavløsing)  

i Rauma
♦  Thijs Haarsma (100 %) i Hustadvika (vikar for 

Maarten van Baaren)
♦  Even Holsen (50/50 % med ferie/fritidsavløsing)  

i Hustadvika
♦  Ella Ekren (50/50 % med ferie/fritidsavløsing) i 

Aure
♦  Albert Lillebostad (ca. 50 % landbruksvikar og  

avløserring) 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 gårdbru-
kerne vil være avgjørende for at vi skal lykkes med å få 
en god beredskap. 

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

 

Klauvskjæring
 ■ I 2022 fortsatte tilbudet med klauvskjæring som en 

egen tjeneste. Knut Jørgen Oseberg sluttet som klauv-
skjærer i Sunnmøre. Hans-Heinrich Rönne hadde 
derfor ansvar for klauvskjæring i hele vårt område. 

 

Kurs- og kompetanseheving
 ■ Et nybegynnerkurs som vi ønsket å organisere på Av-

erøy, ble avlyst på grunn av for få deltakere. Det samme 
skjedde i Rauma. Vi organiserte fem motorsagkurs i 
forskjellige kommuner og ett stillaskurs; disse kursene 
fikk støtte fra fylkesmannen. 

Ellers hadde vi et landbruksvikarkurs i Molde i 
februar; kurset gikk over to dager og inneholdt temaer 
som kalvestell, ergonomi og kunnskap om Lely mel-
kerobot. Vi hadde 21 deltakere fra hele fylket. 

På høsten organiserte vi et gratis dagkurs for 
landbruksvikarer og avløsere for å øke kunnskap om 
DeLaval robot. Og sent høst organiserte vi en HMS-dag 
i flere kommuner i samarbeid med vår HMS-rådgiver 
Annbjørn Husby. Tema for disse samlinger var ri-
sikovurdering; på grunn av sykdom og sen annonsering 
ble oppmøtet lavt.

Jøran Kirkholt orienterer om Lely melkerobot på avløserkurs.
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Kontoransatte gjennomførte over 30 medarbeider-
samtaler 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 2022 har vi hatt 8 ansatte som jobbet med lønnstil-
skudd fra NAV, samt noen som fikk seg en jobb hos oss 
etter formidling fra NAV. Vi samarbeider også med NAV 
om mentorordningen, der bønder som fungerer som 
mentor for en ansatt som trenger ekstra veiledning 
eller en deltaker i arbeidsmarkedtiltak, får lønn via 
Landbrukstjenester Nordvest som etterpå blir refun-
dert av NAV.

 Kontoransatte i avdelingen har deltatt på vår- og 
høstsamling med kurs i regi av Norske Landbrukste-
nester. Ansatte på lønn og regnskap har deltatt på 
oppdateringskurs i lønn- og personalarbeid. Kursene 
var delvis digitale i år, delvis fysisk.

Sivert Dønheim erklærte i intervju i «Ringreven» at han har drømme-
jobben som avløser. Her i arbeid på gården til Solrun og Hans Arild 
Kolmannskog. 

Agronomutdanning for vaksne
Agronomutdanning etter nasjonal modell for vaksenagronom vert med dette lyst ut. 
Skulestart veke 35/36 2023.

Fullført opplæring gjev yrkestittelen agronom 
Opplæringa er fordelt over 2 år med 9 samlingar pr. 
skuleår. Det vert det gitt både teoretisk og praktisk 
opplæring. I tillegg må du rekne med sjølvstudium og 
nettbasert oppgåveløysing (Teams).

Meir utfyllande informasjon og søknadsskjema: 
gjermundnes.vgs.no. Du kan også ta kontakt på epost 
gjermundnes.vgs@mrfylke.no eller telefon 71 28 29 00.

Nedre aldersgrense for opptak er 25 år.

Søknadsfrist: 01.04.2023. 
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Arbeidet i Team Agronomi
Generelt
BEMANNING
Det var i 2022 10 tilsette i Team Agronomi. Dei er spreid-
de på kontor over 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 Sunndal-
søra, Maud Grøtta på Tingvoll, Frode Grønmyr i Surnadal 
og Gunn Randi Fossland på Tustna. Lars T Lyche har vore i 
permisjon i deler av året. Sverre Heggset har vore innleigd 
på timebasis. Gunnhild Overvoll var tilsett i eit vikariat i 
starten av året. Frå 1. juni vart ho fast tilsett, og tok samti-
dig til som leiar for Agronomi-teamet.

KUNNSKAPSOPPBYGGING
Alle unntatt ein av rådgivarane med på ‘Kursveka’ arrangert av 
Norsk Landbruksrådgiving, tre dagar fylte opp av fag. Eit stort 
generasjonsskifte er på gang i NLR Nordvest, og vi har fleire 
unge rådgivarar. Både breidda i agronomisk kunnskap, ulike 
rådgivingsferdigheiter, og fordelt spisskompetanse må utviklast. 

Mykje kursing foregår effektivt på korte nettmøter, 
webinarer. Til dømes har Maud vore med på mellom anna 
digital studietur til Goarahat og Sandvikhalvøya, møte om 
utvalgt kulturlandskap, seminar om hydroponisk dyrking, 
om Holistic Management, om nytt regelverk for økolo-
gisk produksjon, om pollinatorer. Ho har vore på Digitalt 
inspirasjonsseminar om markedshager og ho har lært om 

biologisk mangfald i åkerlandskapet, om rådgiving i Sverige. 
Så var vi andre også med på digital oppdatering på Skif-

teplan, på webinar om grovformodellen og om klimaplan-
legging for dei som er sertifisert for det, med mykje anna.

Litt fysiske kurs blir det likevel.
♦  Lars T Lyche og Lars Gunnar Flatvad deltok på jordkurs 

i Vesterålen, med tema jordstruktur og jordliv.
♦  Lars T Lyche og Hilde Hegnes var på tredagars fagsam-

ling med tema hydroteknikk på Stjørdal i september. 
Samling med foredrag frå fleire erfarne rådgjevarar 
innan drenering, omgraving og dyrking i tillegg til ein 
dag med synfaringar og gardsbesøk. 

♦  NLR sitt fagutvalg for kulturlandskap arrangerte et 
kurs om pollinerende insekter for rådgivarane, som 
Maud Grøtta var med på.

♦  Et ukes kurs i EOV – Ecological Outcome verification, 
kurset ble arrangert på Tingvoll og i Gjemnes.

♦  Gunnhild Overvoll har fullført Rådgjevarskulen som tok til 
i 2021, og også gjennomført NLR Mellomlederutvikling.

REPRESENTASJON I NLR-S
NLR sentralt har bygd opp fagforum med ein rådgjevar frå 
kvar regional eining og nasjonale koordinatorar, som er 
viktige verktøy for dei ulike produksjonane. Gjennom jam-
lege nettmøte blir det spreidd kunnskap mellom regionane, 
interne og eksterne kurs blir organiserte, og her foregår 
både faglege og strategiske drøftingar. 

Fin arbeidsdag i Romsdalen 5. august. Det var altså ikke regn hele sommeren! Selv om det kanskje er slik vi husker det. Langt bortpå enga der står 
det et «hjortebur», der hjorten er gjerda ute. Foto: Maud Grøtta.
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Eit unntak er innan kulturlandskap der det fortsatt er 
eit fagutval med tre medlemmer og ein sekretær frå NLR 
sentralt. 

♦  Gunn Randi Fossland er medlem i fagforum grønsaker
♦  Aksel Døving er medlem i fagforum frukt og bær
♦  Lars Gunnar Flatvad er medlem i fagforum mekanisering
♦  Frode Grønmyr er medlem i fagforum potet og i fag- 

forum korn
♦  Maud Grøtta er medlem i fagutval kulturlandskap og  

i fagforum økologisk
♦  Jon G. Lied er medlem i fagforum grovfôr.

Representasjon og involvering av meir organisatorisk og 
administrativt slag:

♦  Maud Grøtta sitt i styret i Norsk Landbruksrådgiving 
som representasjon for dei tilsette

♦  Nina Iren Ugelvik og Hilde Hegnes har vore med i 
kommunikasjons- og markedsforum

♦  Hilde Hegnes er med i ei arbeidsgruppe for å betre bru-
ken av SuperOffice, kundeadministrasjonsverktøyet vårt.

UTARBEIDING AV YMSE PLANER
Vi tok jordprøver på 163 bruk i 2022, dei aller fleste hos 
medlemmer, men også nokre hos ikkje-medlemmer. 
Hos medlemmer held vi oversikt over jordprøvetakin-
ga og tar kontakt når dei eldste jordprøvene er åtte år 
gamle.

For gjødslingsplanar har Møre og Romsdal innført 
ny praksis der gjødslingsplanane må vere nye for kvart 
år, altså eittårige planer. Vi har prøvd å informere med-
lemmane våre om dette, og har venta auka etterspørsel 
etter planer. Auken i 2022 var ikkje så stor, men vil nok 
tilta i 2023 ettersom fleire og fleire blir merksame på 
denne nye praksisen. Vi laga gjødslingsplanar på 361 
bruk i 2022. Vi tar meir og meir i bruk å lage gjødslings-
planen i lag med bonden over eit videomøte. Dette gjer 
at gardbrukaren i større grad er med og tar avgjersler 
undervegs i planlegginga og får eit større eigarskap til 
plana si.  

Vi har laga klimaplanar på 4 bruk i 2022. Etter-
spørselen etter klimaplanar har vore langt under det vi 
hadde venta, men er på veg opp.  

Det vart laga ein dreneringsplan i 2022. Det er ein 
god del på bestillingslistene, mellom anna etter drene-
ringskursa i haust.

HEIMESIDE OG SOSIALE MEDIER
På heimesida har vi hatt jamne drypp av innhald, med 
om lag 40 fagartiklar og 30 nyheiter. Vi har hatt over 
5000 unike besøk på framsida på heimesida vår i løpet 
av 2022. I tillegg har vi hatt nesten 15 000 besøk på fag-
artiklane våre og 8500 opningar på ulike nyheiter vi har 
delt. Elles har vi tatt tak i kampanjane som NLR styrer 
frå sentralt, mellom anna på korn og økologisk landbruk 
no i haust. 

Vi forsøker å vere synlege på sosiale medier og er å 
finne både på Facebook og Instagram. Både Facebook- og 
Instagramsida vår heiter Landbruk Nordvest og dekkjer 
både Landbrukstjenester Nordvest og NLR Nordvest. 
Facebook nyttar vi til å dele nyheiter, hendingar og anna 
nyttig info i regi av Landbruk Nordvest, og relevante saker 
frå andre regionar innanfor NLR. Instagram nyttar vi til å 
dele små drypp frå det vi driv med i arbeidskvardagen og 
til å minne om diverse hendingar og nyheiter vi meiner er 
interessante for våre følgjarar.

KURSAKTIVITET 
Det er i 2021 gjennomført 28 kurs med ca. 300 deltakarar 
i NLR Nordvest. Det fordeler seg slik

♦  Fornyingskurs Plantevern: 5 kurs med til saman  37 
deltakarar

♦  Grunnkurs Plantevern: 5 kurs med 29 deltakarar
♦  Autorisasjonskurs for smågnagarmiddel: 2 kurs med 

40 deltakarar
♦  Maskinførarkurs: 1 kurs med 22 deltakarar. 
♦  Dreneringskurs 12 kurs med 90 deltakarar
♦  Kurs i grønsaksdyrking 1 kurs med 48 deltakarar
♦  Klimafagdag i landbruket med 36 deltakarar

Jordprøvetaking i Tingvoll. Fint å ta prøver her. Foto: Maud Grøtta

Litt mer utfordrende her. Greit å ha mobiltelefonen parat i tilfelle man 
går seg fast og trenger å bli vinsjet løs.
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♦  Jordlappen med Reidun Pommeresche 2 kurs, det 
eine for Gjermundnes VGS. 

♦  Beskjering av epletre med rådgivar frå Vest, 1 kurs. 
♦  Webinar for fruktdyrkarar med rådgivarar frå Vest, 1 

kurs.

Det eine smågnagarkurset vart gjennomført med under-
visning og eksamen på nett. Kurset i grønsaksdyrking og 
webinar for fruktdyrkarar vart gjennomført på nett med 
deltakarar frå heile landet. Dei andre kursa vart arrangert 
med fysisk frammøte.

UNDERVISNING

Kurshaldar Kurs

Aksel 2 dreneringskurs

Jon G 3 dreneringskurs

Sverre 8 dreneringskurs

Lars Gunnar 2 Autorisasjonskurs

Hilde 2 Autorisasjonskurs  
for gnagarmiddel 
8 Dreneringskurs

Frode 1 Autorisasjonskurs

Gunn Randi 2 Autorisasjonskurs

Ei særskilt takk til landbrukskontora i Hustadvika og Fjord 
kommunar som hjelpte oss med eksamensavviklinga på 
autorisasjonskursa. Takk også til Kristiansand Truckopplæ-
ring for samarbeid om maskinførarkurset.

UNDERVISNING VAKSEN- 
AGRONOM GJERMUNDNES
Landbruk Nordvest er innleigde som lærarar for vakse-
nagronomklassa på Gjermundnes vidaregåande skule. Vi 
har ansvar for undervisninga i traktor- og maskinfag (Lars 
Gunnar Flatvad), jord- og plantefag (Aksel Døving og Jon G. 
Lied) og sauehald (Nina Iren Ugelvik).

DRENERINGSKURS
Hausten 2022 blei det utført til saman 12 drene-
ringskurs fordelt over Møre og Romsdal. Kursa var ein 
del av prosjektet Drenering for bedre jord og klima, 
med midlar frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. 
102 kursdeltakarar har delteke totalt. Deltakarane var 
i hovudsak gardbrukarar, men og elever og lærarar ved 
Gjermundnes VGS deltok på kurset der. 

Formålet var å auke kunnskapen til bøndene om 
drenering og kva verknad det har for agronomi og 
klima. Veldig konkret opplæring i drenering, med 
kopling opp mot tiltak som gir betre agronomi sam-
tidig som det kan definerast som klimatiltak, særleg 
gjennom reduksjon av nitrogen i form av lystgass. 
Hilde Hegnes leia prosjektet og utarbeida kursplan-
sjane med fagleg støtte frå prosjektgruppa som elles 
bestod av Sverre Heggset, Jon Geirmund Lied og Aksel 
Døving. Hegnes og Heggset heldt 8 kurs rundt om på 
Nordmøre og området nord for Moldefjorden, medan 
Lied og Døving hadde ansvar for to kurs på Sunnmø-
re, eit i Rauma og eit på Gjermundnes. Ytterlegare fire 
kurs ble avlyst, tre av dem på grunn av for få deltaka-
rar. Det var god erfaringsutveksling mellom bøndene 
på kursa, noko som var nyttig for både deltakarar og 
kurshaldarar.

Mange dreneringsplanar vart bestilt på kursa, og 
desse er fordelt på Hilde Hegnes og Lars T Lyche som 
er under spesialisering på drenering.

KONSULENTOPPDRAG
Det har vore utarbeidd fire erstatningsrapportar for 
inngrep på dyrka areal med kartlegging av skade og 
berekning av erstatningssum for tapt avling og istand-
settingskostnad. 

Laga nydyrkingsplan og -søknad for dyrking på 
hogstflate og starta på ei sak kor ein må gjere opp att 
dreneringa etter inngrep der dyrkajorda har blitt tett 
etter å ha lagt på nye massar.

Vi har bidrege til konsekvensutgreiing i ei sak med 
oppdyrking av myr.

 

Her er statistikk som viser artiklane på heimesida vår som hadde flest klikk:
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FUNKSJONSTESTING AV ÅKERSPRØYTER
Landbruk Nordvest eig utstyr for funksjonstesting av 
åkersprøyter. Dette leiger vi ut til lokale aktørar som er 
sertifisert for dette arbeidet.

JORDSATSING
Jordsatsinga skal være relevant for både økologisk og kon-
vensjonelt landbruk. Maud Grøtta leder dette arbeidet hos 
oss.

Dette året har vi hatt to dagar med kurset Jordlappen. 
Begge ble gjennomført på Gjermundnes, det eine for elever 
og det andre for gardbrukarar. Reidun Pommeresche frå 
Norsk senter for økologisk landbruk var innleigd som fagper-
son. 

TRUA NATURTYPER OG BIOLOGISK MANGFOLD
Skjøtselsplaner. I 2022 har NLR Nordvest hatt oppdrag 
for Statsforvalteren med å lage skjøtselsplaner for slåtte-
myr og slåttemark. Vi har avtale med Miljøfaglig utredning 
og fungerer som underleverandør gjennom dette konsu-
lentfirmaet. Dette gir fordeler for NLR Nordvest ved at vår 
ansatt kan utveksle kunnskap med ansatte i Miljøfaglig 
utredning.

Maud Grøtta har deltatt i Referansegruppe for Statsfor-
valteren i Møre og Romsdal sitt arbeid med trua naturtyper, 
gruppa hadde et møte i 2022. 

Det ble i juli arrangert to markdager med artsrik slåt-

I kurset Jordlappen (her på Gjermundnes VGS) er det ei økt med å se 
på jord, jordaggregater, røtter og småkryp i lupe. Foto: Maud Grøtta.

Etterpå er det ut å grave i jorda. Mari Klauseth Hagen, Hegelin Wal-
dal og Birgitte Zijlstra sparer seg ikke. Her skal de til bunns i saken! 
Foto: Maud Grøtta.
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temark som tema; i Geiranger og i Fjellgardene i Sunndal. 
Det møtte om lag 20 personer på hver av arrangementene. 
Dette ble planlagt og gjennomført i samarbeid med Stats-
forvalteren og var finansiert av Statsforvalteren.

En av våre ansatte sitter i referansegruppe for NIBIO sitt 
prosjekt RESTORE: Restaurering av økosystemfunksjoner 
og biodiversitet i semi-naturlige naturtyper under sterkt 
arealpress. Referansegruppa hadde et møte i 2022.

Det ble i samarbeid med lokallag av Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag gjennomført seks møter med tema Biologisk 
mangfold og kantsoner. Ola Ragnar Gjøra ble leid inn for 
å holde foredrag om fugler. Møteserien ble finansiert med 
tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune og tilskudd 
fra Statsforvalteren.

Tekst fra plakaten:
♦  Kantsonene er levested for mange arter. God skjøtsel er 

avgjørende for å
  – legge til rette for ønskede arter
  – hindre uønskede arter
  – hindre avrenning av næringsstoffer 
♦  Pollinerende insekter: Hvem er de og hvordan legge til 

rette? 
♦  Fuglene i kulturlandskapet
  –  hvem er de og hvordan har de det i Møre og 

Romsdal?
  – hvordan legge til rette? 

KLIMALANDBRUK I MØRE OG ROMSDAL
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 ut-
slippa på gardsnivå. Det skal arrangeres fagdager og lokale 
markvandringer med klimatiltak som tema. I 2022 ble det 
arrangert en større fagdag den 22/9 på Gjermundnes vgs. 
Tema var jordkarbon, presisjonslandbruk og klimakalku-

Fra befaring på slåttemyr i Surnadal. Foto: Maud Grøtta

Jåblom er en av vekstene som viser at myra er kalkrik. Det er bare de 
kalkrike myrene som har stor nok avling til at de ble nyttet som slåtte-
myrer. Det er disse myrene som nå restaureres ved hogst, rydding av 
kratt og slått for å ta vare på naturtypen og det biologiske mangfoldet 
som finnes der. Foto: Maud Grøtta.
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lator. Om lag 25 deltakere var på denne fagdagen. Prosjek-
tet blir støtta av Møre og Romsdal fylkeskommune.

 
FORNYBAR ENERGI
Norsk Landbruksrådgiving har dei siste åra gjeve til-
bod om rådgiving innan temaet fornybar energi. I NLR 
Nordvest er Jon G. Lied og Bjørn Steinar Skarbø sertifisert 
for rådgiving innan biogass. I 2022 har vi arbeidd med av-
klaringsrådgiving og forprosjektering av 9 ulike prosjekt. 
Oppdragsmengda er aukande.

NLR Nordvest har også fått i oppdrag av Norsk Land-
bruksrådgiving å etablere eit landsdekkande rådgivings-
tilbod innan biogass. Jon Geirmund har funksjon som 
fagansvarleg i NLR for rådgjeving innan dette fagområdet

MENTORORDNINGA I LANDBRUKET
For tredje året på rad var Mentorordninga i landbruket 
landsdekkende. Fra Møre og Romsdal deltok 15 par med 
tema fra tradisjonelt landbruk (melk og kjøtt) til siderpro-
duksjon og gardsmat. Mentorordninga innebærer at en 
bonde gjør en formell avtale med en kollega om å bistå 
som diskusjonspartner i drifta. Mentoren er en erfaren 
bonde innenfor tradisjonelt landbruk eller andre land-
bruksbaserte næringer. Bonden som får hjelp, er for-
trinnsvis under 35 år eller er ny innen sin produksjon.  

Gunn Randi Fossland administrerer ordninga i Møre 
og Romsdal og følger opp deltakerparene gjennom året.  I 
januar 2022 var det felles oppstartsamling for alle parene 
i landet på Teams. Der ble det gjennomført en opplæring 
i mentording, kommunikasjon, innføring i arbeidet og 
krav for gjennomføring. Etter lunsj ble deltakerne fordelt 
i regioner 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 oppstart-
samlingen.  
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.
 
HJORTEBEITEREGISTRERINGER – AGRIDEER
Hva betyr innmarka for hjorten og hva betyr hjorten for 
innmarka – slik kan prosjektet AgriDeer kort oppsum-
meres. Landbruk Nordvest deltar i arbeidspakke 4 hvor 
formålet er å bedre dokumentere hjortebeiteskader på 
dyrka mark. 

I 2022 ble det foretatt beiteregistreringer på 40 felt 
(eng-skifte) rundt om i vårt område. AgriDeer-prosjektet 
er leda av professor Atle Mysterud fra UiO. Gunn Randi 
Fossland deltar i prosjektgruppa som hadde to prosjekt-
møter i 2022. I tillegg så har Gunn Randi deltatt på lokale 
og regionale møter og orientert om resultata fra prosjek-
tet. Gunnhild Overvoll orienterte på årsmøtet til Møre og 
Romsdal jakt- og fiskeforening.

PRESISJON MELLOM FJORD OG FJELL
Vi arbeider med et prosjekt som går ut på å få utvikla eit 
verktøy for å hjelpe gardbrukarar med å finne ut om dei 
kjem til å ha utfordringar med å få inn korreksjonssignal 
ved investering i nye maskiner eller utstyr som går på 
GPS. Prosjektet går og ut på å finne alternative og kost-
nadseffektive løysingar for dei som har utfordringar med 
å få inn korreksjonssignal.

Gunn Randi Fossland har tatt bilde av sønnen Inge Martin Fossland Løkken, som hjelper til med grashøstinga på ett av forsøksfelta i AgriDeer.
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Grovfôr
LANDBRUKSTIMEN 2022  
– VÅRONNMØTER PÅ TEAMS
Også i 2022 forberedte vi vekstsesongen med våronnmøter på nett, ca. en time onsdagskvelder kl. 20.30. 

Tema Dato Ansvarlige rådgivere Deltakere utenom 
ansatte

Ansatte

Såvare, arter og sorter 23.2 Nina Iren og Hilde 37 6

Ensilering 9.3 Hilde og Sverre 50 6

Beiting 16.3 Gunnhild og Maud 40 4

Fôrdyrkingsstrategi 23.3 Jon G og Nina Iren 33 5

Plantevern 30.3 Gunn Randi og Frode 32 5

Klima og fornybar energi 6.4 Gunn Randi og Jon G 9 2

Pløying i ugraskampen 27.4 Lars Gunnar og Maud 29 5

GROVFÔRMELDINGER
Grovfôrmeldingene ble sendt ut via epost til alle medlem-
mer som er registrert med grovfôr som produksjon og som 
er registrert med epostadresse. 22 nummer ble sendt ut i 
2022. Ukentlig i høysesong, sjeldnere i skuldersesong og 
med pause om vinteren. Grovfôrrådgiverne veksler på å 
skrive meldingene, to om gangen. Våre ambisjoner er å kla-
re å være helt dagsaktuelle med ugras og plantevern, vær 
og slåttetid, ensileringstips, tilpassing av gjødsling, prisut-
vikling etc. Vi får god respons på grovfôrmeldingene.

Prognoser for høstetid gjennom prognosehøstinger og 
grovfôrmodellen var et gjennomgående tema i grovfôrmel-
dingene i starten av sesongen og litt forbi 1. slåtten.

Senere ble det dessverre slik at været i stor grad bestem-
te over slåttetidene. De store nedbørsmengdene satte stort 
preg på bonden sitt arbeid og dermed også vårt, -og på 
grovfôrmeldingene. Utfordringene var størst lokalt i ytre 
strøk og på tyngre jord., og vi fikk arbeide med konsekvens 
og avbøtende tiltak for det våte været, forsinka høsting, 
fôrmangel og store kjøreskader. 

INDIVIDUELL RÅDGIVING
Etterspørselen etter individuell rådgiving varierer sterkt 
mellom rådgiverne. De erfarne med stort kontaktnett har 
delvis stor etterspørsel, særlig om våren og gjennom vekst-
sesongen. Mye lar seg løse over telefon, men vi er også på 
besøk på gardene når det er nødvendig.

Vi har 8 bruk som vi følgjer tett gjennom sesongen gjen-
nom avtaler om intensivrådgiving. Jon G. Lied, Lars Gunnar 
Flatvad og Nina Iren Ugelvik følgjer opp desse bruka.

Det ble utført 26 surfôrtolkinger. Det kan være flere 
surfortolker på samme gard, så ikke mange medlemmer 
som bruker denne. Ved å kjøre surforprøvene gjennom 
sufôrtolken får vi et godt hjelpemiddel til å vurdere jord- og 
plantekulturen. Vi kan bruke dette i rådgiving om gjøds-
ling, høstetider og ensileringsmetode, i tillegg til bruken av 
surfôret til ulike dyr. Det er et godt verktøy som vi ønsker 
mer bruk av.

♦ GROVFÔRØKONOMIHEFTET
Prosjekteigar NLR Vest og NLR Nordvest. Finansiering: 
Møre og Romsdal fylkeskommune og Vestland fylkeskom-
mune. Ansvarleg frå NLR Nordvest: Gunnhild Overvoll

Heftet vart ferdig i 2022. Det er trykt opp i 2000 eksem-
plar, der NLR Nordvest fekk 500 av desse. Hefta er ikkje 
utsendt til alle men blir delt ut til interesserte, ved førespur-
nad eller når vi møtast. Heftet er lagt ut digitalt på heime-
sidene våre, og vil også bli publisert artikkelvis framover i 
2023.

♦ REGENERATIVT LANDBRUK – MÅLRETTA BEITING
Prosjekteier: NLR Østafjells i samarbeid med Regenerativt 
Norge. Ansvarlig fra NLR Nordvest: Maud Grøtta

I prosjektet deltar fem gårder fra ulike steder i landet, 
deriblant en fra vårt område. Gårdbrukerne har med seg 
en NLR-rådgiver fra sin respektive NLR-enhet. I juni ble 
det gjennomført et ukelangt kurs for deltakende gårdbru-
kere og rådgivere i EOV; Ecological Outcome Verification. 
Kurset var lagt til Tingvoll og Gjemnes. EOV er en metode 
for å evaluere eng og beite. Gårdbrukerne har også fått noe 
individuell rådgiving. Dette er gjennomført av fagperson 
tilknyttet Regenerativt Norge. Rådgiver fra NLR Nordvest 
har deltatt i dette både for å lære om beiteplanlegging og 
for å bidra med sin kunnskap.

♦ DEMONSTRASJONSFORSØK MED VATNING I ENG
Prosjekteigar: NLR Nordvest. Finansiering; Møre og Roms-
dal fylkeskommune. Feltansvarlege: Lars Gunnar Flatvad

I 2022 blei det etablert felt i Sunndal, Surnadal og på 
Hellesylt. Desse felta har ei sone som blir vatna etter vat-
ningsnormer og ei sone som ikkje blir vatna. Målet er å sjå på 
korleis vatning slår ut på grasavlinga over dei neste par åra.

♦  VARIG ENG SOM EFFEKT AV SLÅTTETIDSPUNKT  
OG OVERVINTRING

Prosjekteigar: NBIO. Feltansvarleg i NLR Nordvest: Nina 
Iren Ugelvik 



ÅRSMELDING • 2022 LANDBRUK NORDVEST

52

Håndbok 
i plantekultur
Ny utgave distribueres i mars 2023

Hold deg oppdatert gjennom sesongen og 
se også komplett oversikt over 
sor� ment og preparatomtaler på

plantekultur.no

for degnorgesfor.no

BESTILLING:
Ta kontakt med

din lokale 
forhandler

norgesfor.no

• Såvarer
• Plantevern
• Mineralgjødsel
• Bladgjødsel
• Kalk

Leverandør av dri� smidler � l planteproduksjon

•

Leverandør av dri� smidler � l planteproduksjon



ÅRSMELDING • 2022LANDBRUK NORDVEST

53

 ■ TEAM AGRONOMI

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. Feltet var 1.års 
eng i 2022. Feltvert: Roger Håseth, Elnesvågen. 

♦  ANDEL STRANDSVINGEL I FRØBLANDING
Prosjekteigar NLR Nordvest. Finansiering: Møre og Roms-
dal fylkeskommune. Feltansvarleg: Frode Grønmyr

Strand Unikorn, Felleskjøpet og Gjølstad gård sponsar 
frø. I forsøket ser vi på blandingsforhold mellom strands-
vingel og timotei. Med i forsøket er og ulike marknadsblan-
dingar med strandsvingel. Vi registrerer botanisk samanset-
nad, avling og kvalitet. Feltvert: Jan Henrik Moen, Surnadal

♦  AVLING OG KVALITET I BLADFAKS SAMANLIKNA 
MED TIMOTEI

Prosjekteigar: NIBIO. Feltansvarleg: Jon Geirmund Lied
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

Prosjekteigar: NORSØK. Feltansvarleg NLR Nordvest: Lars 
T. Lyche

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

Prosjekteigar: NLR Nordvest. Feltansvarleg: Lars T Lyche
Biorest med blanding av storfegjødsel og oppdrettsslam som 

substrat blir samanlikna med husdyrgjødsel og handelsgjødsel 
som gjødsel til eng. Det blir og analysert for tungmetall i enga. 
Feltet skal gå over tre år. Feltvert er Martin Toreli, Hustadvika.

♦  PROSJEKT BIOREST AV OPPDRETTSSLAM  
OG HUSDYRGJØDSEL PÅ ENG

Prosjekteigar: NLR Nordvest i samarbeid med NLR 
Nord-Norge og NORSØK. Finansiering: Landbruksdirek-
toratet, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Nordland 
Fylkeskommune. Prosjektleiar: Jon G Lied

Høsting av 3. slått 8.september 2022 i forsøksfeltet for varig eng hos Roger Håseth i Elnesvågen. Foto: Nina Iren Ugelvik. 
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Prosjektet skal avklare i kva grad biorest, der oppdrettsslam 
og husdyrgjødsel er nytta som råstoff i prosessen, kan nyttast 
som gjødsel på engareal. Dessutan skal prosjektet avklare kva 
gjødseleffekt slik biorest har ved gjødsling på eng. Det skal og 
gjerast forsøk for å avklare korleis ulik grad av avvatning av 
biorest påverkar innhaldet av fosfor i våtfraksjonen.

Målgrupper er
o  Grovfôrprodusentar/husdyrhaldarar, som skal vurdere 

om det er aktuelt å 
  –  tilby husdyrgjødsel som råstoff i biogassanlegg 

som og nyttar oppdrettsslam som råstoff. 
  –  nytte biorest frå slike anlegg som gjødsel på sine 

engareal. 
o  Mogelege eigarar av biogassanlegg som planlegg å 

basere biogassproduksjonen på råstoff frå oppdretts-
næringa (slam) og husdyrgjødsel, og som planlegg at 
bioresten skal nyttast på engareal. 

o  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. 

I feltforsøk i eng undersøkjer ein gjødseleffekten av biorest 
der oppdrettsslam og husdyrgjødsel er råstoff. Gjødselef-
fekten blir samanlikna med konvensjonell gjødsling med 
fullgjødsel. Det skal vidare takast ut prøvar til kjemisk ana-
lyse for registrering av næringsinnhald og mineralinnhald 
inkludert tungmetall. Prøvetaking også av biorest og jorda 
på forsøksfeltet for kjemisk og hygienisk analyse. Analyse-
resultata skal drøftast opp mot aktuelt regelverk. 

Det er ei målsetting at resultata frå prosjektet vil gje 
kunnskap om gjødseleffekten av biorest basert på opp-
drettsslam og husdyrgjødsel. Dessutan om slik biorest kan 
nyttast som gjødsel på eng, sett i forhold til aktuelt regel-
verk. Prosjektet skal òg avklare korleis mekanisk avvatning 
påverkar innhaldet av m.a. fosfor, mineralisert nitrogen og 
aktuelle tungmetall i våtdel og tørrdel etter avvatning.

Det vart i 2021 lagt ut forsøksfelt i Hustadvika i Møre 
og Romsdal og på Vestvågøy i Nordland. Resultat frå første 
forsøksår vil bli presentert i Ringreven nr 1- 2022. Prosjek-
tet skal avsluttast etter vekstsesongen 2023.

♦  PEAT-IMP
Prosjekteigar: NIBIO m/fleire. Ansvarleg i NLR Nordvest: 
Lars T Lyche

Dette prosjektet er ei oppfølging av tidlegare prosjekt der 
det har vært målt klimagassar frå myrjord og omgravd myr. 
Som tidlegare, er hovudfokuset også no måling av klima-
gassar. I tillegg til klimagassmålingane, blir det gjennomført 
avlingsregistreringer i eit tradisjonelt grasfelt, med mål om 
å samanlikne vanlege og tørkesterke grassortar på dei to 
jordartane. Feltet vart lagt ut sommaren 2021, og skal gå over 
3 engår. Feltvertar er Øivind Stranden og Katrine Wiik Farstad, 
Hustadvika.

Jon Geirmund Lied blandar husdyrgjødsel og oppdrettsslam. 
 Foto: Matias Lied. 

Forsøk med biorest. Sverre Heggset i ferd med å spreie biorest av 
husdyrgjødsel og fiskeslam på forsøksfelt på Hustad. 
 Foto: Nina Iren Ugelvik.
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Grønnsaker
 ■ Gunn Randi Fossland er NLR Nordvest sin rådgiver på 

grønnsaker. Grønnsaksdyrkerne ble fulgt opp med 7 mar-
kvandringer og 3 fagmøter i 2022

Det ble sendt ut fem grønnsaksmeldinger/vekstmeldin-
ger.

♦  SORTSFORSØK I GULROT 
Ansvarlig i NLR Nordvest: Gunn Randi Fossland

Vi hadde også i 2022 to felt med utprøving av gulrot-
sorter. Ti ulike sorter ble testa på Smøla hos Holmen og 
Solheim. Registrering av spiring, friskhet ris, ev. sykdom, av-
lingsmengde og lagring. Sortsprøvinga blir støtta gjennom 
NLR Grøntmidler og av frøfirma som bidrar med frø.

♦  KÅLFLUEFELLER HOS EN DYRKER (SANDFELLER), 
Prosjekteder: NIBIO/Vips landbruk. Ansvarlig i NLR Nord-
vest: Gunn Randi Fossland

Sandfeller i kålrot hos en dyrker på Smøla. Ti sandfeller 
ble lagt ut i begynnelsen av juni og det ble videre sjekka 
fangst av kålflueegg hver uke fram mot sommerferien. 
Resultatene legges inn i VIPS landbruk (NIBIO).

SMÅSKALA GRØNNSAKSDYRKING
Det er flere som prøver seg med markedshager eller an-
delslandbruk også i vårt område. Vi har et rådgivningstil-
bud til disse gjennom kurs og markdager, og det er Maud 
Grøtta som styrer dette. I starten av året ble det arrangert 
to webinarer; det ene om kålvekster og salatvekster, det 
andre om gulrot og andre rotvekster, samt løkvekster. Det 
var NLR økologisk fagressurs Thomas Holz som holdt 
foredrag. I august ble det arrangert tre markdager hos 

småskala grønnsaksdyrkere, hhv. i Sykkylven, i Gjemnes 
og på Smøla. Da hadde vi med oss NLR økologisk fagres-
surs Hans Gaffke som fagperson. Statsforvalteren deltok 
med en representant på alle markdagene. Markdagene 
var støttet økonomisk fra Møre og Romsdal fylkeskom-
mune.

Frukt
 ■ Vi har rådgivningstilbud til våre frukt-medlemmer ved 

hjelp av rådgivere i NLR Vest og med Maud Grøtta som 
koordinator i NLR Nordvest. I 2022 arrangerte vi kurs i 
beskjæring av epletrær i februar og et webinar med flere 
tema i desember. Medlemmer i NLR Nordvest kan bestille 
individuell rådgiving fra NLR Vest.

Catania - ny gulrotsort som prøves ut på Smøla. Foto: Gunn Randi Fossland.

Fra kurs i beskjæring av epletrær på Hjelseth i februar 2022. Det er 
Rune Vereide fra NLR Vest som demonstrerer beskjæring. 
 Foto: Maud Grøtta.
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Bær
 ■ Vår bærrådgjevar Aksel Døving har tett kontakt med 

dyrkarane gjennom heile året.  Han har også ei rekke med 
prosjekt:

♦  OZON MOT GRÅSKIMMEL I JORDBÆR
Prosjekteigar: Redox AS. Ansvarleg i NLR: Aksel Døving. 
Finansiert av Regionalt Forskingsfond Møre og Romsdal.

Dette er eit treårig prosjekt med Redox AS som pro-
sjekteigar, og NORSØK og NLR Nordvest som samar-
beidspartnerar. I 2021 vart det gjennomført forsøk med 
ozonbehandling i eit etablert jordbærfelt i Valldal. Behand-
linga med ozonert vatn skjedde ved hjelp av fastståande 
mikrospreiarar frå blomstringsstart til hausting. I 2022 
vart det behandla med ozon ved hjelp av traktorsprøyte 
påmontert ozongenerator, ekstra pumpe, bensinaggregat 
osv. Trass teknisk komplisert utstyr gjekk behandlingane 
etter planen. Dessverre var det ingen signifikant effekt av 
ozonbehandlingane korkje i 2021 eller i 2022. Vanleg plan-
tevern med gråskimmelmiddel ga minst gråskimmel og 
størst salsavling. I 2022 var det mykje jordbærbrunflekk i 
dei rutene som ikkje var behandla med soppmiddel. Sopp-
midla hadde altså hatt god effekt mot både gråskimmel og 
brunflekk.

 
♦  JORDBÆRSNUTEBILLE  

– SKADEOMFANG OG TILTAK
Prosjekteigar: NLR Innlandet. Ansvarleg i NLR Nordvest: 
Aksel Døving

Dette er eit toårig (2023-2024) utgreiingsprosjekt 
finansiert av Landbruksdirektoratet. Det er eit samarbeid 
mellom NLR, NORSØK og NIBIO. Målet er å kartlegge 

skadeomfang, samanfatte litteratur, oversikt over tidlegare 
forsøk, oversikt over aktuelle tiltak og behov for eventuell 
ny forsking.

♦  FOREBYGGANDE TILTAK  
MOT JORDBÆRSNUTEBILLE

Prosjekteigar: NLR Innlandet og Nordvest. Ansvarleg i NLR 
Nordvest: Aksel Døving

Eit lite prosjekt for å kunne arbeide med kartlegging 
og utgreiing finansiert av NLR Grøntsatsing. Vi er med i 
ei gruppe frå NLR, NIBIO og NORSØK som samarbeider 
om utgreiinga, kartlegging og aktuelle tiltak for å redusere 
skadane av jordbærsnutebilla.

♦  BLADANALYSAR I JORDBÆR. SAMLING, SYSTEMA-
TISERING OG STATISTIKK AV ANALYSERESULTAT

Prosjekteigar: NLR Nordvest, Agder og Innlandet. Finansi-
ert av: NLR Grøntsatsing. Ansvarleg i NLR Nordvest: Aksel 
Døving

Eit lite prosjekt for å kunne lage statistikk over bladana-
lysar i jordbær. Med små midlar har dette gitt svært inter-
essante resultat om tilstanden til dei ulike næringsstoffa i 
jordbær på friland i tre distrikt her i landet. Prosjektet vart 
avslutta i 2022.

♦  KOMPETANSEHEVING I DYRKING  
AV BÆR I PLASTTUNNEL 2022-2023

Prosjekteigar: NLR Nordvest. Finansiert av: Møre og Roms-
dal Fylkeskommune. Ansvarleg: Aksel Døving

Bærdyrking i plasttunnelar er ein ny produksjon både 
her i fylket og elles i landet. Dette krev ny kompetanse både 
hos bærdyrkaren og i rådgivinga. I prosjektet er det sett av 
pengar til meir rådgiving, analysar og utstyr. 

Klargjering av utstyr for ozonbehandling i jordbær. Frå venstre Anne Kari Heen (fagkoordinator frukt og bær NLR), Martin Nielsen (Redox AS), 
Markus Farstadvoll (Redox AS) og Atle Wibe (NORSØK).
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♦  NYTT PROGNOSEVERKTØY FOR BETRE ØKONOMI  
I FRUKT- OG BÆRNÆRINGA

Prosjekteigar: Innvik Fruktlager SA. Ansvarleg i NLR: Aksel 
Døving

Dette er eit treårig prosjekt 2019-2022 finansiert av ut-
greiings- og tilretteleggingsmidlar frå Fylkesmannen i Vest-
land. 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. 
Prosjektet går som planlagt, men vart forlenga til april 2023.

♦  KLIMAVERKNADER, KLIMAENDRINGAR OG PROG-
NOSAR I BÆR, GRØNSAKER, POTET OG KORN

Prosjekteigar: NLR 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. 
Prosjektet har gått etter planen, men det har hovudsakleg 
vore arbeidd med bær. Prosjektet vart avslutta i 2022.

Korn
 ■ Våre kornrådgivarar er Frode Grønmyr og Lars Gunnar 

Flatvad. Sommaren 2022 hadde vi til saman 7 markdagar/
markvandringar i korn. Dei fleste var ugras/plantevern-
markdagar i eigen regi. I tillegg hadde vi to markvandringar 
med fangvekst som tema og ein plantevernmarkdag 
i Surnadal saman med Røv Mølle, Norgesfôr og ulike 
plantevernfirma. I november hadde vi fagmøte i korn på 

Åndalsnes og i Molde, og i byrjinga av desember deltok vi 
på kornkveld på Kløverstua i Surnadal.

 
♦  VERDIPRØVING BYGGSORTAR, ØSTLANDET  

OG MIDT-NORGE
Prosjekteigar: NIBIO. Ansvarleg i NLR Nordvest: Frode 
Grønmyr

I 2022 hadde NLR Nordvest som vanleg eit felt i denne seri-
en. 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 Surnadal og 
Emil Buvarp var feltvert. Ansvarleg for feltet er NIBIO.

 
♦  DEMONSTRASJONSFELT MED FANGVEKSTAR  

I KORN OG ETTER TIDLEGPOTET
Prosjekteigar: NLR Nordvest.  Finansiert av: Møre og Roms-
dal Fylkeskommune. Ansvarleg: Frode Grønmyr

Vi ønskjer gjennom prosjektet å lære meir om kva artar/
blandingar og kva såtider som fungerer i Møre og Romsdal. 
Som i 2021 vart det og i 2022 lagt ut fire demonstrasjonsfelt 
med fangvekstar i korn. Det vart prøvd ut fire ulike såtider 
og 8 ulike blandingar. Feltvertar var Steinar Heggset i Sur-
nadal, Ivar Magne Gravem i Sunndal, Lars Nora i Rauma og 
Terje Hagen i Hustadvika.

♦  MER ØKOLOGISK KORN GJENNOM  
BEDRE JORD- OG PLANTEHELSE

Prosjekteigar: NIBIO. Ansvarleg i NLR Nordvest: Frode 
Grønmyr

Formålet for denne forsøksserien var å sjå på effekten 
av jordart/moldinnhald på soppangrep i bygg og kveite. 
Feltvert var Tingvoll gard. 

Rødmande tunneljordbær klar for plukking etter at den normale jordbærsesongen er avslutta. Foto: Aksel Døving.
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Potet
 ■ Frode Grønmyr er vår rådgivar for potet. NLR Nord-

vest har arrangert to markdagar i potet i 2022. Begge 
har vore i samarbeid med Sunndalspotet. På den eine 
markdagen var Ole Morten Nyberg frå NORGRO med. 
I januar hadde vi plantevernmøte i samarbeid med 
Felleskjøpet og Sunndalspotet. NLR Nordvest hadde 
tre forsøksfelt i potet i 2022:

♦  VERDIPRØVING HALVSEINE POTETSORTAR  
I MIDT-NORGE

Prosjekteigar: NIBIO. Ansvarleg i NLR Nordvest: 
Frode Grønmyr

Verdiprøvingsfeltet er som i korn ein del av 
godkjenninga av nye sortar og ser på eksisterande 
marknadssortar samanlikna med nye sortar frå 
Graminor. Feltvert var Lars Gunnar Kristiansen. 

TILPASSA OG DELT GJØDSLING TIL MATPOTET
Prosjekteigar: NIBIO. Ansvarleg i NLR Nordvest: 
Frode Grønmyr

Formålet her var å sjå på effekten av ulik fordeling 
av gjødsla, ulike gjødselslag og ulik mengde gjødsel. 
Feltvertar var Berit Rolandsen og Jarl Gravem.

FANGVEKST ETTER TIDLEGPOTET
Prosjekteigar: NLR Nordvest.  Finansiert av: Møre og 
Romsdal Fylkeskommune. Ansvarleg: Frode Grønmyr

I fangvekstprosjektet, som vart omtalt i førre 

 
 

 

Potetsetting i Sunndal i stålande vårvêr. Foto: Hilde Hegnes
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avsnitt om korn, la vi også i 2022 ut eitt felt med fang-
vekstar etter tidlegpotet. Her vart 11 ulike sortar/
blandingar med fangvekstar sådd etter opptaking av 
tidlegpotet. Feltvert var Erik Torske i Sunndal. 

Økologisk
 ■ Med prosjektmidler via Norsk landbruksrådgiving 

kan vi gi rådgiving innen økologisk produksjon. I 2022 
ble det gjennomført 3 NLR Økologisk førsteråd, 7 NLR 
Økologisk grupperåd og 2 NLR Økologisk rådgivings-
avtale. Grupperådene er beskrevet i denne årsmeldin-
ga under hvert sitt fagfelt. Rådgivingsavtalene handlet 
om jordbærdyrking og bygningsplanlegging.

 NLR ØKOLOGISK FAGRESSURS
Landbruk Nordvest er involvert ved at Maud Grøtta 
deltar som fagressurs innen grovfôr. Fagressurs-
gruppene skal arbeide med utvikling av rådgiving, 
kompetanseheving og nettverksbygging for rådgivere 
og gårdbrukere i hele landet. I 2022 har vår ansatt 
deltatt i å lage Økologisk grovfôrnytt, som går ut på 
epost til økologiske grovfôrdyrkere i hele landet. Det-
te har blitt sendt ut i starten av hver måned gjennom 
hele året.

 
FAGBLADET ØKOLOGISK LANDBRUK
Landbruk Nordvest er medeier i fagbladet Økologisk 
Landbruk som kommer med fire nummer i året. 

Medlemmer i Landbruk Nordvest med økologisk pro-
duksjon får dette bladet som medlemsblad i tillegg 
til Ringreven. Andre medlemmer kan bestille det til 
sjølkostpris. Medeierne har skriveplikt til bladet. I 
2022 leverte NLR Nordvest tre artikler som kommer 
på trykk i nr. 1/2023: 

♦  Pollinatorer i enga
♦  Artsrik slåttemark
♦  Fremmede arter

UTVIKLING AV ØKOLOGISK LANDBRUK  
I MØRE OG ROMSDAL
I 2022 ble det etablert et prosjekt i samarbeid med 
Statsforvalteren, NORSØK, Økologisk Møre og 
Romsdal, M&R Bondelag og TINE. Prosjektet har en 
kostnadsramme på nesten 2 millioner kroner og skal 
gå fra 2022-2024. Det er NLR Nordvest som har pro-
sjektledelsen. Prosjektbeskrivelse og søknad ble utar-
beidet våren 2022. Møre og Romsdal fylkeskommune 
bevilget penger som omsøkt. Aktiviteten vil også bli 
finansiert ved deltakerbetaling, prosjektmidler fra 
NLR og egenfinansiering fra alle organisasjonene 
som deltar i prosjektet. Prosjektet er sammensatt av 
mange ulike tiltak og spenner over disse temaene: 
Bærekraftig måltid, Informasjon til mange, Grovfôr, 
Storfe dyrevelferd, Ammeku økonomi, Agroøkolo-
gi, Utegris, Frukt, Grønt, Jordhelse, Kompostering, 
Fagseminar. 

Potetsetting i Sunndal i stålande vårvêr. Foto: Hilde Hegnes
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Arbeidet i Team Gardsdrift 
 ■ Team Gardsdrift omfattar rådgjeving innan fagområda 

Økonomi, HMS og Byggfag.  I tillegg har avdelinga ansvar 
for IT-støtte, Kursadministrasjon og Ringreven.
Vi er fire medarbeidarar: Inge Aukan, økonomi rådgjevar 
og teamleiar, Annbjørn Husby, HMS-rådgjevar Marte 
Juklerød, HMS og Bygningsrådgjeving og Bjørn Steinar 
Skarbø, Bygningsrådgjeving.

Økonomirådgivning
BEMANNING
Inge Aukan er ansatt som økonomirådgiver i 75% stilling 
og i 25% stilling som teamleder for Team Gardsdrift i NLR 
Nordvest. Team gardsdrift har ansvaret for HMS, Bygg-, og 
økonomirådgiving i NLR Nordvest AS. I tillegg har avde-
linga ansvar for IT, Kursadministrasjon og Ringreven.
Inge er lokalisert på NLR Nordvest sitt kontor på Tust-
na i Aure Kommune. Økonomirådgiveren dekker hele 
nedslagsfeltet for NLR Nordvests rådgivingsarbeid.

AKTIVITET
2022 er første hele driftsår for økonomirådgivning i NLR 
Nordvest, etter at tilbudet lå nede en del år. Det tar en del 
tid å gjøre vårt tilbud om ulik økonomisk rådgivning kjent 
blant gårdbrukerne i området. Men oppdragsmengden er 
økende, særlig gjennom byggprosjektene NLR Nordvest 
administrerer. 

I 2022 ble Inge autorisert i bruk av verktøyet og meto-
dikken «NLR Veivalg». Dette er et rådgivningstilbud hvor 
en hjelper gårdbrukeren og familien med å få overblikk 
og bevissthet rundt drifta og ressursene som finnes på 
gården. 

Som et ledd i NLR sitt arbeid med å øke kompetansen 
blant sine ansatte, gjennomførte Inge først Rådgiverskolen 
og deretter Mellomlederutviklingskurs i 2022.

PLANLEGGINGSOPPDRAG 2022
13 driftsplaner i ulike stadier. Ulike produksjoner som 
melkeproduksjon, ammekuproduksjon, saueproduksjon og 
epledyrking.

2 veivalgs-rådgivningsoppdrag
1 søknad kommunalt næringsfond

BYGGPROSJEKT
NLR Nordvest administrerer ved utgangen av 2022 to 
byggprosjekt finansiert av Møre og Romsdal fylkeskom-
mune. Prosjektene har som mål å tilby ønsket rådgiving til 
henholdsvis melkeprodusenter og kjøtt- og ammekupro-
dusenter som fremdeles bruker båsfjøs i produksjonen. 
Melkeprosjektet ble godkjent i 2021 og går ut 2023, og er 
et samarbeid med TINE og Nortura. Prosjektet som retter 
seg mot kjøtt- og ammekuprodusenter ble godkjent i mai 
2022, og er et samarbeid med Nortura. Dette prosjektet Annbjørn Husby

Inge Aukan
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fikk kun årlig godkjenning, men med mulighet for for-
lenging i 2023 og 2024. Felles for begge prosjektene er at 
bøndene kan benytte valgfri rådgivning som refunderes 
med 50% av rådgivningskostnaden begrenset oppad til 
10000 kroner.

Melkeprosjektet hadde ved utgangen av 2022 mottatt 47 
søknader om støtte. Søkerne varierer i geografisk beliggen-
het og i størrelse, fra 6 til 39 melkekyr. 

Kjøtt- og ammekuprosjektet hadde ved utgangen av 
2022 mottatt 7 søknader om støtte. Blant søkerne er det 
flere som ønsker å starte opp igjen husdyrproduksjon på 
gården sin, slik at det på nytt blir dyr i fjøset!

Arbeidet i HMS-avdelingen
 ■ HMS-avdelinga gjekk – på grunn av langtidssjukemel-

ding - inn i 2022 med 1 aktiv rådgivar, Annbjørn Husby, 
som i praksis opererte med 80% stilling innan HMS, då 
resten av stillinga innebar IT-arbeid for Landbruk Nord-
vest. Etterslep frå korona-pandemien vaks seg større på 
grunn av lite tilgang på ressursar innan HMS. 

I februar tilsette NLR Nordvest ein ny rådgivar, Marte 
Juklerød, i 50% stilling på Bygg, og 50% vikariat på HMS. 
Tid til opplæring gjorde at vi ikkje kom skikkeleg i gang 
med gardsbesøk før i mars. Mars vart likevel ein månad 
med bra trykk på gardsbesøk. Marte fekk ved inngang 
til 2023 tilbod om, og takka ja til 50% fast stilling innan 
HMS-arbeid.
HMS-rådgivar Kari Fløystad slutta i NLR Nordvest hausten 
2022. 

Annbjørn Husby sine arbeidsoppgåver har falle meir 
og meir inn mot administrasjon, som nemnt IT-arbeid, og 
dette auka mot hausten, med fleire oppgåver som kom på 
bordet ved avslutta arbeidsforhold hos administrasjons-
arbeidar. Større trykk på IT-arbeid, i tillegg til ny kompe-

tanse og aktivitet innan Varme Arbeidarkurs, gjorde at 
HMS-arbeidet kom bakpå. For Marte sin del vart det stort 
trykk med tanke på bygg-oppdrag utover året, i tillegg til 
at opplæringsløpet i NLR-systemet tok tid. Også her gav 
det mindre plass for HMS-arbeid. Summa summarium så 
har HMS-arbeidet i NLR Nordvest lidd en del på grunn av 
dei nemnte faktorane. Det er òg ei utfordring med ein del 
HMS-medlemmer som ikkje responderer med ein gang, 
når forespørslar angåande HMS-besøk sendast ut. 

I februar og mars 2022 gjennomførte en ekstern sam-
arbeidspartner, Consort, ein HMS-kampanje for å auke 
medlemsmassen for HMS, noko som gav ei auke på 48 
HMS-medlemmar. Dette er veldig bra. Desse har høg prio-
ritet for gardsbesøk. 

Nye stillingsinndelingar for Marte og Annbjørn, der 
begge i 2023 har kvar sin 50 % stillingsandel for HMS, gjer 
at NLR Nordvest pr i dag har til saman 100 % stilling til 
HMS-arbeid. Begge med kontor i Surnadal. Haust 2022 
vart det gjort forsøk på å få inn nye ressursar for HMS. 
Dette har nå i 2023 ikkje gått i orden. Det er ei kraftig mål-
setjing om å auke ressursane på HMS snøggast råd.

Psykisk helse kjem meir i fokus i samfunnet, og land-
bruket er ikkje noko unntak. HMS-avdelinga ønskjer større 
merksemd om psykisk helse, og det er av enkelte andre 
NLR-einingar gjennomført eit prosjekt kalla «Bondens 
nettverk», der det lokalt blir utarbeidd eit «fangnett» for 
landbruket. Formålet er å lage ei enkel og føreseieleg over-
sikt over kven ein kan kontakte og snakke med når behovet 
viser seg prekært.

HMS-rådgivarane har tidlegare jobba noko med dette 
prosjektet, og i 2023 blir det lagt ned vesentleg arbeid 
i dette prosjektet i mai og juni. Da vil fleire kommunar 
få utarbeidd ein plan der alle dei involverte partane blir 
innlemma i ei felles oversikt som blir gjord tilgjengeleg for 
alle. Det skal vere lett for bonden, pårørande og/eller 
naboar/vener å få tak i hjelp. 

Marte Juklerød Bjørn Steinar Skarbø
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IT i Landbruk Nordvest
 ■ Annbjørn sitt arbeid innen IT har økt jevnt siden 

oppstart av stillingen som 100% HMS-rådgiver høsten 
2020. Det skjer stadig utvikling, og man må henge 
med på det løpet som legges opp innen IT-arbeid i 
NLR-systemet. Sommer 2022 avsluttet vår økonomi- 
og administrasjonsmedarbeider sin stilling, og Ann-
bjørn tok over deler av ansvarsområdene her. I tillegg 
har utvikling av løsninger via vårt kundesystem, både 
for kurspåmelding, og etter hvert faktureringsforløp 
internt krevd ressurser. Opplæring internt og vide-
reutvikling av IT-kompetanse i Landbruk Nordvest, 
i tillegg til IT-support for kolleger har også krevd sitt 
med tanke på tidsbruk. 

2023 starter opp med stort fokus på nye prosedyrer 
som skal gjøre ordreprosesser strømlinjeformet og 
flyte godt i lag med ekstern regnskapsfører. 

Merarbeid administrativt, inkludert kursadmi-
nistrasjon for 2023, har ført til at Annbjørn i 2023 får 
stillingsinndeling HMS 50%, og Administrasjon og IT 
50%. 

Kurs og kursadministra-
sjon
 ■ Annbjørn har som nevnt tatt over ansvaret for kur-

sadministrasjon, etter Bjørn Steinar Skarbø. Medlem-
mene vil merke annet design på påmeldingsskjema, 
da kundesystemet vårt nå brukes til dette. Medlem-
mene kan regne med å få tilsendt noen forespørsler 
fra oss, der man blir bedt om å fylle ut et kort kart-
leggingsskjema når det gjelder kursbehov. Det vil bli 
gjort blant annet for Varme arbeider-kurs.

Annbjørn vart i juni 2022 sertifisert som instruktør 
for Varme arbeider-kurs, og tar dermed over ansvaret 
på dette feltet etter Sigmund Moen Trønsdal, som vi 
tidligere har leid inn fra NLR Trøndelag. 

Ved forespørsler ang diverse kurs, er det Ann-
bjørn man skal kontakte.

Byggteknisk planlegging 
MEDARBEIDAR I 2022  
Bjørn Steinar Skarbø. Han har 75 % stilling som 
bygningsrådgjevar, 12,5 % stilling som redaktør for 
«Ringreven» og 12,5 % stilling som kursadministrator. 

Marte Steinbru Juklerød. Ho vart tilsett i 50 % 
stilling som bygningsplanleggar frå 1. mars 2022. I 
tillegg har ho 50 % stilling som HMS-rådgjevar. Ho har 
kontorplass i Surnadal.  

Vi har hatt samarbeid med Tore Wiik i Telo Rådgi-
ving AS som er innleigd på prosjektbasis etter eigen 
avtale. Han har i løpet av 2022 avvikla sitt formelle 
engasjement for NLR Nordvest.
 

AKTIVITET 
Byggteknisk seksjon er no igjennom sitt 13. driftsår 
som del av Landbruk Nordvest. 

I løpet av 2022 vart den utøvande verksemda 
Landbruk Nordvest delt fordelt på to dotterselskap 
der Byggteknisk planlegging er plassert i Norsk 
Landbruksrådgiving Nordvest AS (NLR Nordvest). I 
samband med dette vart rådgjevingstenesta samla i to 
team, Agronomi som tek seg av jord og plantefag og 
Gardsdrift som tek seg av Byggfag, HMS og Økonomi.  

Seksjonen er knytt til fagavdeling «Byggteknikk» i 
Norsk Landbruksrådgiving med i alt 24 rådgjevarar 
rundt i regionane og som dekkjer heile landet.  

NLR har ein fagkoordinator (Per Olav Skjølberg) 
som sørgjer for tilbod om fagleg koordinering, oppda-
tering og utveksling av erfaring mellom rådgjevarane. 
Eit fagråd med ein byggrådgjevar frå kvar region 
"samlast" til korte Teams-møte med noko ujamne 
mellomrom. 

I 2022 kunne kollegiet igjen samlast til faglege 
samlingar både i Norge og dette året også i Danmark 
der det var Nordisk Byggtreff i April.
 
 
Planleggingsoppdrag i 2021: 

♦  Mjølkeproduksjon 16
♦  Sau 7
♦   Ammeku 14
♦  Gris 1
♦  Gjødsellager 2
♦  Biogassanlegg - utgreiing 5
♦  Armeringsplanar driftsbygningar 6
♦  Byggeleiing / byggekontroll 4
♦   Bygningssøknad / ferdiggodkjenning 5
♦  Gardsmat 2
♦  Markdag 1
♦  Søknader innovasjon Norge 2
♦  Undervisningsfjøs 1
♦  Veksthus 2
♦  Søknad SMIL 1
♦  Seterhus 1

 
Bjørn Steinar har medverka ved utarbeiding av 
forprosjekt av 5 biogassanlegg saman med Jon Geir-
mund Lied og andre kollegar i NLR.  

Prosjektarbeid
Avdeling Bygg har medverka i prosjektet «Kalvelykke» 
med NORSØK som prosjekteigar som starta hausten 
2019. Dette handlar 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. Prosjektet vart 
avslutta i 2022. Lenke til sluttrapporten finn du her: 
Rapport.

Avdeling Bygg medverka i prosjekt «Økologisk 

https://nordvest.nlr.no/fagartikler/landbruksbygg/landbrukNordvest/kalvelykke-erfaringer-og-losninger-i-fjos-og-pa-beite-for-okt-samvaer-mellom-ku-og-kalv
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tomat og agurk veksthusproduksjon med bakkekon-
takt» med utgreiing av byggtekniske tilhøve kring 
ombygging av veksthus frå dyrking på rullebord til 
dyrking på bakken.

Avdelinga medverkar i prosjekta for stimulering av 
ombygging til lausdrift i mjølkeproduksjon og spesiali-
sert kjøtproduksjon på storfe som begge har ført med 
seg ein del oppdrag.

Ringreven 
Bjørn Steinar er redaktør for «Ringreven» med 12,5 
% stillingsdel. Ringreven kom ut med to nummer i 
2022 med høvesvis 48 og 56 sider. I tillegg arbeidde 
han med samansetting og montasje av Årsmelding for 
Landbruk Nordvest for 2021.  

Kursverksemd
Bjørn Steinar er kursansvarleg i Landbruk Nordvest 
Rådgjeving. Også dette utgjer 12,5 % stillingsdel. For 
oppsummering av kursverksemda visast til «Arbeid i 
Team Agronomi for 2022».
 

Marknaden for plan- 
legging av landbruksbygg 
Utfordringane for utbygging i landbruket med uvant 
sterk prisvekst gjennom 2021, fortsette i 2022, men 
det ser også ut som det roa seg noko utover året, og 
mot slutten av året er det registrert ein viss prisned-
gang på nokre byggevarer. 

I påvente av jordbruksoppgjeret i 2022 var nok 
mange avventande med omsyn på å planlegge nybygg 
eller ombygging. Etter at jordbruksoppgjeret som 
både auka rammer og satsar i Innovasjon Norge, gav 
i alle fall ein viss kompensasjon for kostnadsauke i 
landbruket og opna for noko større inntektsvekst enn 
føregåande år, merka vi ein større pågang etter opp-
drag, og dette held seg ut året. Det er framleis mange i 
Møre og Romsdal som driv i båsfjøs, og det er spenn-
ande kor mange av desse som vil legge om til lausdrift.

Tilgangen på investeringsmidlar i Innovasjon Nor-
ge er framleis ein avgrensande faktor for utbyggings-
aktivitet i landbruket i fylket; om enn dei varde ein 
større del av året enn dei nærast føregåande åra.  

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 gjen-
nom 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. 
 Landbruk Nordvest fekk i 2021 innvilga søknad om 
finansiering av eit prosjekt for å fremme overgang til 

lausdrift for mindre og mellomstore buskapar innan 
mjølkeproduksjon. LNV er prosjekteigar og økonomi-
rådgjevar Inge Aukan er prosjektleiar. Prosjektet er 
elles i samarbeid med Tine, Nortura, M&R bondelag 
og M&R bonde- og småbrukarlag. Prosjektet vert vi-
dareført i regi av NLR Nordvest etter omorganiseringa 
av Landbruk Nordvest i 2022.
NLR Nordvest fekk i 2022 innvilga eit prosjekt for 
støtte til planlegging av lausdrift i sjølvrekrutterande 
kjøtproduksjon.
 

Kunnskapsoppdatering
Marte
♦  Kollegaveiledning med NLR-kollega om planlegging 

av landbruksbygg i NLR
♦  Grunnkurs i Archicad teikneprogram
♦  Kurs i bruk av Smartkalk kalkulasjonsprogram for 

bygg
♦  Fagsamling Bygg/HMS i juni i Trøndelag, 
♦  Sommarsamling i NLR Nordvest
♦  Dyrevelferdskonferansen
♦  Landbrukets brannvernkomité – Haustmøte
♦  Studietur til Lely i Nederland
♦  Kurs for nytilsette byggrådgjevarar i NLR
♦  Rådgjevarskulen i NLR
♦  Kursveka i NLR
♦  Dyregoddagane
 
Bjørn Steinar
♦  Nordisk Byggtreff i Billund i Danmark 27-29 april
♦  Fagsamling i NLR Bygg i Trøndelag 13-14 juni
♦  Dyregoddagane på Batnfjordsøra 2-4. september. 
♦  Studietur til Nederland i regi av Fjøssystemer og 

Lely 5-6. oktober. 
♦  Kursveka i NLR, Gardermoen 14-16 november
♦  Studietur til biogassanlegg i Nordfjord og på Nord-

møre 27-28. oktober
♦  I tillegg internopplæring og andre samlingar i NLR 

Nordvest / Landbruk Nordvest. 
 

Tillitsverv 
Bjørn Steinar Skarbø har vore (og er) leiar/hovudtil-
litsvald i fagforeininga «Naturviterne i NLR» og leiar i 
det sentrale forhandlingsutvalet i foreininga. Dette er 
eit verv som nødvendigvis tek ein heil del tid. Land-
bruk Nordvest får i hovudsak kompensert tidsbruken 
dette medfører frå NLRs sentraleining. Vervet inneber 
m.a. deltaking på tariffkonferansar, styremøte, møte 
med regionalt tillitsvalde, lønstingingar og førebuin-
gar til slike. 

I 2022 har han vore medlem i Prosjektgruppa for 
utgreiing av omorganisering av NLR til eitt selskap 
(Prosjekt «Omega»). Det har gått med ein god del ar-
beidstid også til dette, men det er også dekka av NLR 
sentralt.
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Presis gjødsling 
– viktigere enn noen gang
Gode grep for godt resultat 
– det er det som gjelder. 
Plantene trenger riktig 
mengde næringsstoff til 
riktig tid.

Besøk yara.no for mer informasjon

VÅRE RÅD TIL KORNBONDEN: 

 Gi åkeren en god start med YaraMila® FULLGJØDSEL® 
 Vurder vekstforholdene og tilpass med delgjødsling 

 underveis med YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S)
 Husk YaraVita® bladgjødsling – mikronæringsstoff har 

 viktige funksjoner i plantene
 Bruk presisjonsverktøy for å prioritere gjødsel der 

 åkeren gir respons og spare gjødsel der det går an
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Studietur til Lely i Nederland
 ● AV MARTE JUKLERØD

Bjørn Steinar og Marte var med Fjøssystemer 
på studietur til Nederland og Lely Industries i 
starten av oktober. På turen vart me betre kjent 
med Lely, og landbruket i Nederland. 

Me reiste saman med IMEK–seljarar på ku i Fjøs-
systemer, og bønder frå Vestlandet, Møre og Romdal og 
Trøndelag som hadde nye mjølkefjøs med robot, eller som 
hadde båsfjøs og var interessert i nytt. 

Me var innom Lely campus, som er hovudkontoret og 
ligg i byen Maassluis. Her blir Lely Astronaut mjølkero-
bot og andre Lely-produkt som Discovery, Vector og Juno 
produserte. Me fekk ein presentasjon om Lely og produkta, 
og dessutan omvising i fabrikken der det blir produsert og 
sendt ut ca. 100 mjølkerobotar i løpet av ei veke. 

Ved hovudkontoret går det føre seg ordrebehandling og 
produktutvikling. Her sit òg all administrasjonen.  

Me var òg på gardsbesøk på garden Oostdam og Lely- 
garden Schipluiden.

Felles for begge plassane var enkelt bygde fjøs i stål/be-
tong med mjølkerobotar til mjølkekyrne. Bygga var store og 
breie og hadde køyrbart fôrbrett og eiga velferdsavdeling 
med mjukt underlag. Det var god luft i fjøsa då dei had-
de gardiner på langsidene og store portar på kortsidene. 

Kalvar og ungdyr hadde eigne fjøs, og fôrsentralen låg i eige 
bygg. 

Garden Oostdam hadde nyleg starta eige meieri for å 
kunne få meir per liter mjølk enn ved leveranse til «vanleg» 
meieri. Meieriet deira var levert frå Lely. Her var òg snitt- 
alderen på mjølkekyrne høg, og rekrutteringsgraden låg.  

Intrykket elles frå landbruket i Nederland var at det er 
mykje flat dyrkajord, med mange kanalar rundt.

Enkel vegg- og takkledning i denne melkekufjøsen som ligger sør i Nederland. Foto: Bjørn Steinar Skarbø

Grei måte å lagre klauvskjæ-
ringsboksa når den ikke er 
i bruk.
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Oppsummering 
av vekstsesongen 2022
Vêret 2022 

 ● NINA IREN UGELVIK

 ■ Året starta med mildvêr litt over normalen for 
januar og februar. I tillegg fekk ein nedbør godt over 
normalen, spesielt i ytre strøk av fylket kor det var 
mellom 200–300 % over nedbørsnormalen fleire 
stader. Her hjelpte uvêret Gyda godt til med mykje 
nedbør på kort tid i januar. Mars var mild med normal 
nedbørsmengd. April gav ny vinter i starten av måna-
den som resulterte i ein god del lågare snittemperatur 
enn normalen for månaden, men heldt seg på det 
jamne nedbørsmessig. Mai og juni var litt varmare 
enn snittet, og hadde noko lågare nedbørsmengder 
enn normalt fleire stader i fylket. Juli og august baud 
på meir nedbør enn normalt for ytre strøk, mens for 
indre låg det litt under normalen for desse månadene. 
Temperaturmessig var alle stadene under normalen, 
spesielt for juli, og dette har nok vore den største 
faktoren for dårleg tilvekst i plantekulturane i juli og 
august. September og oktober var og nedbørsrike so 
dei låg litt over norm, men hadde ein snittemperatur 
på normalen og litt høgare for oktober. November 
vart ein unormalt varm månad med normal nedbørs-
mengd, mens desember vart unormalt kjølig og med 
meir nedbør enn normalt. 

Totalt sett har året vore opplevd særdeles regn-
tungt, med mange nedbørsdagar og med ein kjølig 
vekstsesong. For ytre strøk ligg årsnedbøren langt 
over snittet for perioden 1991 – 2020 (Hustadvatn 
2389 mm), men for fleire stader treff ein rundt årss-
nittet. 

Tabell 1. Årsnedbør i mm for estimert for enkelte stader i fylket. 
Tallverdiene henta frå Yr.no 

 Årsnedbør Snitt årsnedbør 
 2022, mm 1991–2020, mm
Valldal, Muri 1100 1174
Hornindal, Volda 1930 1193
Åndalsnes, Kamshaug 1417 1433
Molde – Nøisomhed 1726 1268
Hustadvatn 2389 1337
Sunndalsøra 1186 1402
Smøla – Moldstad 1506 1412

 

 
Dei to figurane ovanfor oppsummerar greitt forskjellen 

mellom indre og ytre strøk av Møre og Romsdal av nedbørs-
mengda gjennom året 2022. Nedbørsverdiane er henta frå 
Norsk klimaservicesenter.

 

Til høgre: Landsoversikt over årsnedbøren for 2022.  
 Kilde: Metrologisk Institutt.
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Grønnsaker 2022 
 ● GUNN RANDI FOSSLAND 

 ■ Det var fine forhold under våronna i 2022. Det meste ble 
derfor sådd «til rett tid» både av gulrot og kålrot.  

 
GULROT 
Gulrota ble sådd før 17. mai og det var gode spiringsforhold 
med nok fuktighet. Til tross for svært gode spireforhold 
ble det likevel dårlig spiring i et frøparti av hovedsorten på 
Smøla. Dette gav færre planter og mindre avling enn hva 
som kunne forventes.

UGRAS 
Det er balderbrå og tungras som er problemugrasa i 
gulrotåkrene. 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. Det ble 
imidlertid vanskeligere å følge opp ugraskampen utover i 
vekstsesongen da det i mange felt var alt for bløtt til å kun-
ne kjøre i åkeren.
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KÅLROT 
Det meste av kålrota ble sådd i 2022. 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 (omplanting av 
ugraset). Dette var dessverre tilfelle i 2022. Det var til dels 
mye ugras i enkelte av kålrotfelta. Ugraset konkurrerer da 
selvsagt om næring som kålrota skulle hatt, med det resul-
tatet 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 gul-
rotflua hver uke fra første varige blad hos gulrota. Vi fant 
litt gulrotflue i noen av felta på Smøla. Hvis det ikke blir 
funnet flue på limfellene blir det heller ikke sprøyta. Mye 
regn og relativt kjølig vær demper angrep av skadedyr.

I et felt med planta kålrot ble det funnet noe nepejord-
loppe på nyplanta kålrot. Dette funnet ble gjort etter den 
første av to godværshelger vi hadde i sommer. Godværet 
«gikk over» og nepejordloppene, som liker seg best når det 
er sol og varmt, forsvant uten at de gjorde for mye skade.

Heldigvis var det lite problemer med kålmøll i 2022. 
Siden «Fence» (inngjerding av åker med gult insektsnett) går 
ut som metode på grunn av at nettet ikke lenger blir produ-
sert, vil dessverre kålflue igjen bli et økende problem. 

 
SYKDOM 
Vekstskifte er et veldig viktig tiltak mot lagringssykdom-
mer i gulrot og kålrot. Vi ser at det er større problemer med 
sykdommer på felt hvor det er andre års gulrotåker. Gjennom 

sortsutprøvinga forsøker en også å finne gulrotsorter som er 
sterke mot mellom anna gropflekk, som er en av hovedsyk-
dommene i gulrot sammen med storknolla råtesopp og 
klosopp. Det er viktig å holde bladverket friskt utover høsten, 
men i år var dette vanskelig på grunn av at det ikke var mulig å 
komme utpå med delgjødsling og soppsprøyting. Det er derfor 
noe utsortering på lager på grunn av lagringssykdommer.

 
GJØDSLING I GRØNNSAKER 
Planlagt delgjødsling i vekstsesongen ble vanskelig i flere 
felt siden mye nedbør gjorde det umulig å kjøre i åkeren. På 
slutten av vekstsesongen var det derfor tydelig at kulturen 
var tom for næring, bladene blir gule og “eldes” for tidlig. 
Mye nedbør førte også til utvasking av næring fra jorda. 

Ugras i kålrotfelt stakk også av med mye næring og på 
enkelte felt var det næringsmangel av den grunn. 

Flere dyrkere bladgjødsla en til to ganger med flytende 
magnesiumgjødsel. Det tas bladprøver i sesongen for å følge 
med på næringstilgangen i plantene.

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 noe under avlinga 
for 2021. Deler av et felt som var planlagt høsta tidlig lot seg 
ikke høste på grunn av at det var alt for vått over en lang peri-
ode. Gulrota hadde drukna og det var ikke mulig å kjøre i deler 
av åkeren. Det ble gjort tiltak i andre felt for å forsøke å lede 
bort vatnet som stod mellom drillene. Dette berga nok store 
deler av åkeren. Mengde inn på lager er omtrent som normalt. 
Det vil derfor være tilgang på Smølagulrot ei god stund utover 
våren. Kålrota ble utsolgt fra lager på Smøla før jul. 

Delikat gulrot fra Smøla. Foto: Gunn Randi Fossland.
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Bærsesongen 2022 
 ● AKSEL DØVING 

 ■ Det er ein langvarig tendens til nedgang i jordbær-
produksjonen i Møre og Romsdal. Samla sett er for svak 
økonomi viktigaste årsak. Aukande prisar i konsum-
marknaden gir likevel grunn til optimisme.  Bringebærpro-
duksjonen er liten og stabil.  Etter to sesongar med covid 
og vanskar med arbeidskraft, var dette litt enklare i år. 
Overvintringa var bra i jordbær i år, men det var noko vin-
terskade i bringebær. Sommaren var heller kjølig og fuktig. 
Hyppige regnbyer og mykje fukt ga problem med gråskim-
mel og blaute bær både i jordbær og bringebær. I jordbær 
har jordbærsnutebille vore ei stor utfordring i Valldal 
siste åra, men skaden var noko mindre i 2022 enn året før. 
Arealet med bær i tunnel er aukande. Tunnel er ei stor 
investering, men gir mindre behov for kjemisk plantevern, 
stabile avlingar, betre kvalitet, betre arbeidsmiljø og lengre 
sesong. Særleg for jordbær på table-top er det ein heilt ny 
måte å dyrke jordbær på. 

JORDBÆRSESONGEN 2022 
Fuktig sommar. Gråvêr og mange små regnbyer gjorde 
sprøytearbeidet vanskeleg samtidig som det gav auka 
risiko for gråskimmelsmitte. Det var då også hyppige 
Botrytis-varsel i SAS-systemet, som er eit amerikansk 
program som varslar risiko for gråskimmelspreiing. 
Nedbøren førte også til mykje blaut bær på slutten av 
sesongen. Jordbærsnutebilla har vore den store utfordrin-
ga siste åra. Også i år gjorde jordbærsnutebilla stor skade 
i enkelte felt, opptil 20-30%. I andre felt var det så godt 
som ingen skade. Skadane av jordbærsnutebille var like-

vel mindre enn i fjor, truleg pga av jamt over noko lavare 
temperaturar.  

Det er store skilnader i gråskimmelangrep mellom felt 
og mellom bruk. Dersom ein kunne finne årsakssaman-
hengen her, kunne ein kanskje også sette inn tiltak for å 
redusere skadane. Det var også mykje lærråte i enkelte 
sortar. Det er særleg i Polka til industri at lærråte skaper 
problem. Eitt bær med lærråte kan sette smak på fleire li-
ter syltetøy, så skaden kan vere stor sjølv med lite lærråte 
i industribæra. Også i sortar som Saga, Rumba, Honeoye 
og Korona vart det funne ein del lærråte. Florence toler 
regnet bra, medan Sonata fort vert blaut i regn. 

Modningstida var om lag som normalt. Det var stor va-
riasjon i avlingane, men samla sett noko under normalen.

Sortar. I Valldal er det stor andel Polka fordi den er ein 
kombinasjonssort som kan brukast både til konsum og 
industri. Polka har god smak, men gir for mange småbær 
på eldre felt og i slutten av sesongen. Den har også stor 
tendens til å få lærråte som gi sterk usmak på syltetøy. 
Det er planta ein del Saga siste åra, den har store fine bær 
som er lette å plukke og lette å selje, men den gir noko 
mindre avling enn Polka. Det vert no planta ei lang rekke 
sortar som Rumba, Glede, Sonsation,  Salsa, Florence, 
Faith, Malwina og Magnus, men desse har vi lite erfaring 
med.

Tunneldyrking. Det er ei aukande areal med jordbær 
i tunnel, ein stor del av dette er i substrat på table-top. 
Dette er ein heilt ny produksjon som må lærast. Denne 
produksjonen har mange fordelar, men også store inves-
teringar og nye utfordringar. Både torv og kokosfiber er 
brukt som dyrkingsmedium. Eit avgrensa dyrkingsme-
dium krev fullstendig næringsløysing og vatning 3–10 
gongar per dag. Sjølv om det er under tak, er plantene 

Det var stor variasjon i jordbæravlingane i 2022, men samla sett noko under normalen.
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påverka av klimaet. Ved slik dyrking vert det brukt mest 
remonterande sortar som gir blomster og bær heile 
sesongen. Haustetida er frå juni til september i vårt 
klima. Dei remonterande sortane som har vore prøvd 
her er Favori, Arabella og Harmony. Plantene vert skifta 
ut kvart år.

BRINGEBÆRSESONGEN 2022 
Ein del vinterskade, både frostskade og snøskade, redu-
serte avlingane. Det var ikkje dei store plantevernutfor-
dringar, men ein del gråskimmel på friland pga mykje 
regn. Raud rotrote er ei utfordring i enkelte felt der den 
har etablert seg. Vi hadde to feller for bringebærbarkgall-
mygg med ca 10 km avstand i år. Det var ein del fangst 
i begge, men behandling med pyretroid var effektivt og 
stoppa angrepa. Vi ser av og til larvar, men ikkje dei store 
skadane. Barksprekking og stengelsjukdommar svekkar 
stenglane og gir noko bladgulning mange stader, dette 
gir redusert vekst, redusert avling og auka risiko for 
vinterskade. Det var lite spinnmidd i år, og litt varierande 
angrep av bladmidd. Dei som har gode rutinar med sein 
haustsprøyting, har bladmidden under kontroll.

Avlingar langt under det normale i gjennomsnitt, 
men med stor variasjon. Best avlingar og kvalitet under 
tak, men ein del blaut bær og gråskimmel på friland pga 
regnet. Dette førte til stor industriandel på friland.

Arealet er stabilt med om lag halvparten i tunnel. 
Hovudsakleg Glen Ample, lite av andre sortar. Det er 
planta litt Agat, den gir litt mindre avling og mindre bær-
størrelse, men har veldig god smak. Ingen substrat eller 
langskotproduksjon av bringebær i Møre.

Potetåret 2022 
 ● FRODE GRØNMYR

 ■ Våronna i potet har etter kvart vorte lang. Frå setting 
av tidlegpotet under plast i mars/april til lagringspotet 
på dei seinaste plassane i slutten av mai. På grunn av 
jamt med nedbør vart våronna kanskje litt meir langdryg 
enn vanleg, men potetdyrkinga foregår stort sett på lett 
jord, så det meste vart sett omtrent til planlagt tid.

Den største utfordringa i tidlegsesongen var 
marknadstilgangen. Tidlegdyrkarane var klare til leve-
ring rundt sankthans, men importpotet saman med ein 
del lagringspotet som enno var i marknaden gjorde at 
salet gjekk tregt utover sommaren.

Heile vekstsesongen 2022 var prega av jamt med ned-
bør. Det var difor lite vatning i forhold til ein normal se-
song. Til gjengjeld gjorde vêret at forholda for tørråte var 
optimale. Det var difor stort fokus på tørråtebekjemping. 
Dette både med tanke på høgt smittepress og behov for 
hyppig sprøyting, men og nye tørråterasar som er på 
inntog i området. I Trøndelag var det meldt om svært 
aggressive angrep av det som truleg er nye tørråterasar. 
I Sunndal, der det meste av dyrkinga er konsentrert, såg 
det ut som kontrollen var god og det ikkje kom spesielt 

aggressive angrep. Det blir svært viktig med ein god tør-
råtestrategi i åra som kjem.

Til tross for jamt med nedbør utover hausten gjekk 
opptakinga av lagringspotet omtrent som planlagt. Ek-
stra spennande vart det da ein flaum sette store pote-
tareal under vatn. Ei stund var det frykt for store tap på 
grunn av drukning. Heldigvis var det berre mindre areal 
som måtte settast att. Truleg fordi potetene heilt eller 
delvis hadde avslutta veksten.

Det ser heldigvis ikkje ut som ein fuktig sesong med stort 
tørråtepress har gått ut over avling og kvalitet i stor grad.

Hilde Hegnes nyttar Yara N-tester på potetplanter i gjødslingsforsøk. 
Foto: Frode Grønmyr.
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Kornåret 2022 
 ● FRODE GRØNMYR

 ■ Kort oppsummert bar kornåret 2022 preg av jamt med 
nedbør og lite sol. Våronna gjekk i rykk og napp mellom 
nedbørsperiodane, frå siste veka i april til siste halvdel av 
mai. Vi såg at ein del areal, særleg vendeteigar, var prega av 
våronn på litt for fuktig jord.

Gjennom forsommaren fekk vi ikkje dei store nedbørs-
mengdene på ein gong. Det gjekk nok likevel tapt ein del 
nitrogen (N) på grunn av den jamne nedbøren over lang 
tid. For å sjå det positive var den vanlege forsommartørken 
ikkje noko tema i 2022, kanskje med unntak av den skar-
paste jorda i Sunndal. Jamt over gav kjøleg og fuktig vêr god 
busking uansett såtid. 

Med jamt med nedbør kunne mangel på sprøytevêr bli 
ei utfordring i 2022. Det ser likevel ut som dei fleste fekk 
gjort ugrassprøytinga til rett tid mellom bygene. Den største 
utfordringa når det gjeld plantevern er framleis resistent 
ugras der linbendel er i ei særstilling, etterfulgt av vassarve. 
Ein skulle trudd at det fuktige året gav store soppangrep, 
men dette var ikkje verre enn vanleg. 

Under treskinga vart ein del overraska over dårlegare 
åkrar enn venta. Åkrar som såg tjukke og frodige ut var 
småkorna og gav låg avling. Det kan sjå ut som det var ein 
samanheng med såtidspunkt og sortar, der 6-radsåkrar 

sådd rundt 15. mai ofte kom dårleg ut. Smått korn og låg 
avling skuldast nok mangel på sol, varme og kanskje noko 
næring i matingsperioden. Alt i alt ein kornsesong litt under 
middels i Møre og Romsdal.

Grovforåret 2022 
 ● NINA IREN UGELVIK

 ■ Vekststart og våronn starta noko tidlegare enn nor-
malt, då ein fekk godt med varme i mars. Så kom april og 
bremsa utviklinga i starten med kulde og meir nedbør enn 
i mars. Utover mai låg det an til å bli ein bra 1.slått, kor 
dei som hausta i månadsskiftet mai/juni fekk bra kvalitet 
på fôret. Men for mange kom regnet i tida då graset var 
hausteklart. Det vart store forskjellar på når 1.slåtten vart 
hausta, ikkje berre mellom bruka men òg på teignivå. På 
dei mest bæresvake engareala i ytre strøk vart det i verste 
fall ikkje hausta gras før i august eller ikkje i det heile 
teke, då nedbøren kom omtrent på dagleg basis gjennom 
sommaren. Spesielt juli var nedbørsrik og kald. For indre 
strøk av fylket såg det ut til at det gjekk relativt greitt å slå 
til normal tid, mens dei i ytre strøk hadde store problem. I 
tillegg opplevde fleire at tilveksten på 2.slåtten var dårleg 
og gav lite avling pga. kjøleg temperatur og noko utvasking 
av næring. For dei so gjekk for 3.slått opplevde ein at det 

Manuell trøsking og veiing av korn etter hausting i økologisk kornforsøk på Tingvoll. Prosjektsamarbeid med NIBIO: «Mer økologisk korn gjen-
nom bedre jord og plantehelse». Foto: Hilde Hegnes
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heldigvis kom noko finever utover hausten slik at ein fekk 
hauste til lageleg tid.

Av kvalitet ser ein at 1. og 2.slått er relativt lik i gjen-
nomsnitt, men merk at snittet på spesielt 1.slåttsavlingane 
består både av grovfôr frå juni til ut august. Det vart eit 
fiberrikt fôr med lågt proteininnhald, særleg på 1.slåtten. 
Av avlingsmengde er det noko mindre enn normalt med 
mengde grovfôr hos dei i ytre strøk, men ein oppleve at det 
er mogleg å kjøpe til fôr frå andre stader innad i fylket. Her 
har jordsmonn hatt mykje å sagt i år om ein har klart å fått 
hauste fôret eller ikkje. 

Elles for året vart mykje gjenleggsarbeid utsatt og det har 
vore vanskeleg å drive med kjemiske planteverntiltak. Fleire 
opplevde køyre- og pakkeskadar på teigane, som ein bør 
rette opp i. Dette tek ein meir att i 2023, då det må bli ein 
betre vekstsesong enn kva 2022 resulterte i.  

Møre og Romsdal 2022  1. slått  2. slått  3. slått 
Antall prøver 538 343 44
Tørrstoffprosent  30 28 32
Protein g/kg TS  143 142 158
NDF g/kg TS  520 501 453
Sukker g/kg TS  77 83 101
OMD %  71 71 76
Energi MJ/kg TS  6,03 6,03 6,36
Fem/kg TS  0,85 0,85 0,89
Mjølkesyre g/kg TS  52 24 55
Eddiksyre g/kg TS  12 7 14
Ammonium-N g/kg N  89 29 86
AAT20 77 76 78
PBV20 26 26 38

Tabell. Antall fôrprøver registrert 1.februar 2023 for sesongen 2022 i 
Møre og Romsdal.

«Guten i røyken». Frode Grønmyr haustar forsøksfelt med strandsvingel i Surnadal. Foto: Hilde Hegnes.
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Nordisk Byggtreff 2022
 ● AV BJØRN STEINAR SKARBØ

 ■ Kvart anna år vert det arrangert «Nordisk Byggtreff» 
for planleggarar av landbruksbygg i Norden. Arran-
gement går på omgang, og denne gongen i Billund i 
Danmark. Hotellet låg rett inntil Legoland; utan at det 
var lagt inn noko besøk dit, vel og merke. 

På grunn av korona kom treffet eitt år seinare enn 
planlagt.

STØRRE BUSKAPAR
I Danmark er i buskapane gjennomgåande vesentleg 
større enn i Norege, og omsetninga på verdsmarknaden 
like så. Landbruksbygga er store, og med ein tendens 
også til spesialiserte bygningar. Såleis var det på eine 
gard på besøksrunden – eigne bygg for mjølking, lig-
gestall, kalvehus og ungdyrfjøs. Husa der dyra oppheld 
seg, var heilt eller delvis opne; medan mjølkehuset var 
meir innelukka for å unngå frost i mjølkeanlegget.

Det er lett å tenkje seg Danmark som eit temperert 
land med få og sjeldne kuldegrader, men i det området 

denne garden låg (på austkysten av Jylland i nærleiken 
av Horsens), var det ikkje uventa om temperaturen 
kraup ned i 15 minus.  

SANDBÅSAR 
Eitt anna tilhøve vi vart orientert om og fekk sjå i 
praksis, var sandbåsar for mjølkekyr. Med omsyn på 
dyrevelferd, fungerer dette godt, men det er noko styr 
med sanden som blandar seg med gjødsla. Når sanden 
som kan brukast, kostar ein del, var det på den garden 
vi besøkte med slikt opplegg, eit nokså omfattande 
anlegg for utfelling av sanden frå gjødsla og reingjering 
av sanden. Alt dette for å kunne gjenbruke sanden og 
minimere innkjøpet av ny. Inntrykket var at det måtte 
vere eit vesentleg omfang på drifta for å kunne koste eit 
slikt anlegg. 

KU OG KALV I LAG
Ku og kalv i lag er også eit emne som vert vurdert også 
i Danmark, men helst innan økologisk drift. Det vert 
forska på korleis slikt samvær skal organiserast for 

Eige bygg for spekalvar. Betongveggar på tre kantar og open front. Foto: Bjørn Steinar Skarbø
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å fungere best mogeleg, men konklusjonane er ikkje 
trekt enno. Det er også ulike utfordringar. Mellom anna 
knytt til økonomi då diande kalvar drikk ein heil del 
av det som elles skal til meieriet. Det vert også arbeidd 
med fjøsløysingar som sikrar smittevern. Det er også 
utfordringar når ku og kalv skal skiljast, og dess lenger 
dei går saman – innanfor rimelege grenser – dess meir 
uro vert det ved skiljing. Så langt ver cid:7299700D-
28CB-47CC-A46F-92557A53174B kar det som kalv 
saman med ammetanter, er det som fungerer best 
økonomisk.

BIOGASS
Biogass er også i vinden i Danmark, og her har dei drive 
med kommersiell biogassproduksjon i rundt 50 år. Med 

auken i gassprisane som hadde vore (dette var i slutten 
av april 2022), var interessa for dette stor. Danske 
biogassprodusentar har dessutan ein stor fordel og det 
er eit landsdekkande gassfordelingsnett som ein kan 
knyte seg til og såleis på ein relativt enkel måte kunne 
selje gassen dersom den overheld visse krav til innhald 
og reinsing. 

I TRØNDELAG
Det er alltid interessant og lærerikt å treffe kollegaer frå 
andre land. I år var det rundt 35 deltakarar. I år er det 
Norge sin tur til å arrangere slikt treff som då er langt 
til Trøndelag i september med Verdalen som base.

Tre mjølkerobotar på rekke og rad i denne fjøsen med jer-
sey-kyr. Foto: Bjørn Steinar Skarbø

Store tilhøve med eigne bygningar for ulike funksjonar. Her 
ser vi fødeavdelinga i forgrunnen i same bygg som mjølke-
avdelinga og liggebåsstallen i bakgrunnen. Som vi ser: ingen 
veggar. Foto: Bjørn Steinar Skarbø 
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