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 ■ ÅRSMØTET

Invitasjon til medlemsmøter
På grunn av korona og restriksjoner 
på fysiske møter, vil medlemsmøtene i 
vinter bli digitale på plattformen Teams. 
Medlemmer med registrert epostadresse 
vil få tilsendt lenke for å koble på aktuelle 

møter. Valgene av årsmøteutsendinger 
til årsmøtet i 2021 må også avholdes 
digitalt. Disse valgene holdes utenom 
medlemsmøtene og informasjon om 
gjennomføring av valgene vil bli sendt ut.

Medlemsmøtene blir digitale etter følgende plan
Fokusområde Romsdal: Onsdag 17. februar, kl. 1100-1400
Fokusområde Sunnmøre: Onsdag 17. februar, kl. 1930-2200
Fokusområde Nordmøre: Torsdag 18. februar, kl. 1100-1400

Program for medlemsmøtene
1. Velkommen ved styreleder/styremedlem
2. Presentasjon av ny daglig leder
3. Gjennomgang av regnskapet
4. Gjennomgang av aktuelle organisasjonssaker

5. Aktuelt tema fra avdeling tjenester
6. Aktuelt tema fra HMS-avdelinga (ikke Sunnmøre)
7. Aktuelle tema fra avdeling jord- og plantefag
8. Avslutning

Innslag frå avd. jord og plantefag på medlemsmøta
Kort om nyheiter m.a. orientering om prosjektet registreringar om skadebeiting frå hjort

Korleis oppnå meir, betre og billegare grovfor 
 Kvar står vi i dag?
 ■ avlingsnivå
 ■ kvalitet
 ■ kostnader
 Presentasjon av aktuelle verktøy som kan gje svar på spørsmåla

Presentasjon av nytt rådgivingstilbod 
«Landbrukstimen» på Teams på onsdagskveldane framover våren, der aktuelle fagtema blir drøfta. 

Medlemsvalgte utsendinger til årsmøtet i 2020
1. Sverre Nordeide Vestnes
2. Nils Jarle Hjelme  Norddal/Geiranger/ 

Liabygda
3. Ole Magne Bjørnhjell Sunndal
4. Rolf Kristian Blekken Gjemnes/Kristiansund
5. Thor Erik Aandal Gjemnes/Kristiansund
6. Knut Toven Nesset
7. Ståle Ansnes Surnadal/Rindal/Halsa
8. Eirik Fiske Surnadal/Rindal/Halsa
9. Stig Brøste Rauma
10. Lasse Vikhagen Gjeitnes Molde
11. Arnfinn Lien Eide
12. Mikal Skodjereite Stordal/Skodje/Ørskog

13. Erling Ove Flø  Sande/Herøy/Ulstein/
Hareid

14. Svein Skar Smøla/Aure
15. Ole Wegard Iversen Smøla/Aure
16. Bjørn Erik Rånes Averøy
17. Martin Vågsæter Stranda/Sykkylven
18. Peder Vik Stave Stranda/Sykkylven
19. Jan Ingvar Aasen Tingvoll
20. Geir Hole Ørsta
21. Bjørn Rekkedal Ørsta
22. Liv Signe Kvamme Volda
23. Rune Kvammen Fræna
24. Anne Berit Myrbostad Fræna
25. Rune Skeide Aukra
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 ■ ÅRSMØTET LANDBRUK NORDVEST 2021

Årsmøte 2021
Årsmøtet er Landbruk Nordvest sitt høgste organ. Årsmøtet blir gjennomført etter § 9 i vedtektene; 
På årsmøtet møter utsendingane som er valde av medlemsmøta, og leiaren, styremedlemane og 
valnemnda i LNV.

ÅRSMØTET BLIR DIGITALT MÅNDAG 15. MARS, KL. 1030

Møteplan med tidsramme blir slik: 

Framsidebilde. Lars Gunnar Kristiansen tek opp dei siste potetene i 2020.  Foto: Frode Grønmyr.

■ 10.00 Registrering
■ 10.30 Årsmøtesaker
■ Generaldebatt 
■ 12.15 Pause

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

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

protokollen
3. Behandle årsmelding og revidert regnskap
4. Vedta disponering av årsresultat etter forslag fra styret
5. Vedta kontingentsatser for 2022
6. Innkomne saker
 •  Forslag om å forlenge virketiden for  

«Strategiplan 2017-2020» med ett år.
7. Budsjett og årsplan 2021

8. Foreta valg iht instruks for valgkomiteen
 a. Styreleder for ett å
 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 2022
 h.  Engasjere revisor
9. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte

Til årsmøtet velges det 28 representanter som er valgt i de 19 valgområdene. 

 ■ DESSE STØTTA LANDBRUK NORDVEST ØKONOMISK I 2020

Kommunal støtte  
  
 Bevilget 2020 
Aukra 12 000 
Aure 45 000 
Averøy 34 000 
Fræna 45 000 
Molde 40 000 
Fjord 120 000 
Smøla 40 000 
Surnadal 50 000 
Tingvoll 45 000 
Vestnes 45 000 
  
Sum 476 000 

Annonsører kr. 74 500,-  
  
Langnes Marmorbrudd AS  
Nortura SA  
Yara Norge AS  
Eurofins Agro Testing Norway AS  
Visnes Kalk AS  
Omya Hustadmarmor AS  
Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal  
Franzefoss Minerals As  
Fiskå Mølle  
Solem Sag AS  
Dragseth Energiconsult  
  

Støttemedlemskap kr. 85 348,-  
  
Felleskjøpet Agri SA 50 000
Norgesfôr AS 24 820
Tine SA 600
Yara  9 928
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 ■ ÅRSMØTET

Styreleders tale
 ■ Vi vet at det svinger fort, og skal ikke lenger tilbake 

enn til 2018 hvor vi opplevde et tørkeår med påfølgen-
de debatt i 2019; hvordan skal vi redusere volumet av 
melk og kjøtt?

Endringer ser vi også i vår egen organisasjon. Daglig 
leder Rune Sjåholm informerte tidlig at han i løpet av 
året (2020) ønsket å tre tilbake og starte pensjonisttil-
værelsen med fortsatt aktiv deltakelse i organisasjons-
livet innen idrett og politikk. 1. september tiltrådte vår 
nye daglige leder, Stig Runar Størdal. 

Vi må berømme organisasjonen, med ansatte og 
tillitsvalgte som i dette spesielle året med både korona 
og lederskifte, har vist gode omstillingsevner. Dette i 
en hverdag hvor vi stadig opplever endringer i planer 
og avtaler grunnet eksterne forhold. Det viser god 
kompetanse og en solid «stayer»-evne. Akkurat denne 
evnen til fornyelse, kommer vi til å ta med oss fram-
over; også i en mer normalisert hverdag. 

I tillegg til de fagområdene og tjenestene vi har hatt 
de siste årene, ønsker LNV nå å satse mer på økonomi-
rådgivning, analyse, klauvskjæring, avløsertjenester 
samt bygg. Om vi skal driste oss til å spå litt for fram-
tiden, tør vi påstå at Landbruk Nordvest vil bli mer 
relevant enn noen gang, og det skal vi utdype. 

 ■ Spesielt to forhold er viktige for vår strategi:
• Rekruttering
•  Klima, presisjonslandbruk og bærekraft

Det er høy snittalder for gårdbrukerne i Møre og Roms-
dal. Den er blant de høyeste landet, og dette må vi ta på 
alvor. I tillegg har vi flere forskrifter og krav fra myndig-
heter vi må hensynta. For melkebønder vil mange kjenne 
ekstra mye på det å skulle omstille seg innen 2024, men 
også for et videre løp fram mot 2034. Omstilling i land-
bruket kan ofte bety mye tid til planlegging, investeringer 
og drift. Det er dyrt å være bonde i dag hvis vi ser på de 
årlige økte kostnadene opp mot de lave inntektene, som 
heller ikke følger kostnadsutviklingen. 

Det er store summer vi snakker om når det gjelder 
investeringer i bygg, infrastruktur, kvote og maskiner. 
Landbruk Nordvest skal være en organisasjon som stiller 
forberedt til å kunne diskutere, planlegge og hjelpe til, i 
både omstilling og ved beslutninger. 

 ■ Vi må også tilpasse oss. Nye medarbeidere skal inn og 
kompetanse skal utvikles. Vi skal investere i relevante 
fagområder, både de vi har og nye. Vi vil se at en satsing 
på økonomi, likviditetsstyring, kompetanse hos land-
bruksvikarene og på byggrådgivning, vil prege mye av or-
ganisasjonen sin utvikling de neste årene; og det tilpasset 
medlemmene sine behov og ønsker.

 ■ STYRELEIAREN HAR ORDET

Vi legger bak oss et unormalt år med 
korona som har gitt alle uforutsigbarhet 
i hverdagen, men også et år som har gitt 
norsk matproduksjon økt status som 
premissleverandør av selvforsyning og  
med liten tvil rundt forsyningssikkerhet. 
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 ■ ÅRSMØTET

LANDBRUK NORDVEST

Ingen skal måtte føle på kjøttskammen. En tolkning 
av mediebildet og de harde ordvekslingene i debatter og 
sosiale medier, kan nesten få oss til å tro at den siste kua 
ryker før neste jul. Jeg er personlig av den oppfatning 
at vi kan ta det med ro, i hvert fall med tanke på dyrene 
våre. Norsk mat har en enorm tillit i samfunnet, og mye 
av overskriftene og debattene virker å være konstruert 
for å iscenesette en konflikt som kanskje ikke er til stede. 
Forbruket av kjøtt er stabilt, selv om vi kan tro at det er 
skapt en ny klasse av forbrukere som vil oss til livs. Dette 
skaper polarisering og sinne, i tillegg til et engasjement 
som stjeler tid og tanker. Jeg ønsker at det skal være plass 
til alle. Alle matsorter og alle produsenter har et rom 
som kan fylles. Vi kan alle lære, og vi skal også lære bort 
videre. 

Kravet samfunnet setter til bærekraft, skal vi ta på al-
vor. Vi må håndtere det grønne skiftet, enten vi er uenige 
eller ikke liker det som kommer. Tilpasning må til i alle 
ledd, og vi skal gjøre dette på en god måte.

 ■ Norsk landbruk har i flere år belyst trygg og sunn 
matproduksjon som noe genuint bærekraftig. Nå må vi 
gjøre det samme på klima, ved å vise at det er fullt mulig 
å både opprettholde og øke produksjon av mat (inkludert 
kjøtt og melk), og samtidig redusere klimautslipp. Vi må 
se på hva som kan gjøres på den enkelte gård, og kanskje 
vil et slikt arbeid bidra til å kunne redusere kostnadene. Å 

redusere svinn i kunstgjødsel, lavere dieselforbruk, økte 
avlinger og det å få mer ut av mindre, er «bærekraft». 

Det er utrolig spennende å observere hva som skjer i 
form av teknologiutvikling og forskning. Utvikling som 
skal gi oss klimareduserende fôr til blant annet husdyr, 
men også tiltak i presisjonslandbruket som skal redusere 
utslippene pr ku/dekar/fjøs/traktor, og dette med gevinst 
til bonden. Bonden skal på lik linje med resten av sam-
funnet være en vinner i bærekraftsatsingen. 

Landbruk Nordvest er optimister til teknologien, og vi 
ser at mye kan iverksettes fortløpende. Vi er bærekraf-
tige, og vi skal bli enda mer bevisst på hvilke gevinster 
dette skal gi oss, både som gårdbrukere og forbrukere. 

 ■ Den største trusselen mot vår matvareproduksjon, er 
en altfor stor nedleggelse av livskraftige gårder som det 
vil ta for lang tid å kompensere for. Her skal vi bidra med 
god rådgivning og kompetanse. Kanskje ser vi sammen 
muligheter for fortsatt drift og optimisme inn mot kom-
mende generasjon sin tidsalder? 

Jeg ønsker alle et godt år med mindre utfordringer 
knyttet til Korona, og en god vår/sommer med gode 
avlinger.

 ● BØRGE RØD
styreleder

 ■ STYRELEIAREN HAR ORDET

Styreleiar Børge Rød fotografert under andreslåtten i 2020.  Foto: Bjørn Steinar Skarbø. 
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 ■ ÅRSMØTET

Årsmelding 2020
1 FORMÅL

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

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

I 2020 er det fortsatt kun Landbruk Nordvest som har orga-
nisert rådgiving, HMS og velferdstjenester i en og samme 
organisasjon. Denne organiseringa er forankret i gjeldende 
strategi- og årsplan.

2 MEDLEMSTALL
31.12.2020 hadde Landbruk Nordvest 1292 medlemmer – 
en nedgang på 60 medlemmer fra i fjor. Vi har utført lønns-
arbeid for 541 medlemmer.

3 ANSATTE
Arbeidsoppgaver Antall  Årsverk 
 personer
Tjenesteavdeling  
– avløsere og landbruksvikarer 826 134,3
Tjenesteavdeling – kontoransatte 4 3,3
Rådgivere jord- og plantefag 9 8,125
Rådgiver bygningsplanlegging* 1 0,75
Rådgivere HMS 2 1,5
Administrasjon 2 2,125

*Rådgiver bygningsplanlegger har 0,125 årsverksandel både på jord- og 
plantefag og på administrasjon.

Lars Tveit Lyche byttet jobb fra HMS-rådgiver til rådgiver 
jord- og plantefag, i 100% stilling ved Moldekontoret, fra 
1.august. Annbjørn Husby ble ansatt som ny HMS-rådgiver, 
med kontor i Surnadal, fra. 1. august.

Daglig leder Rune Sjåholm ble pensjonist 31. august og 
Stig Runar Størdal startet som ny daglig leder 1. september. 

4 ARBEIDET I STYRET
Styret hadde i 2020 10 styremøter og behandlet 56 saker. I 
tillegg ble det orienterte om ulikt, uten at vedtak ble fattet. 
Fire av styremøtene var digitale, resten var fysiske møter. 
Digitale møter var blant annet en konsekvens av korona-
pandemien og begrensninger på fysiske møter. Pandemien 
preget styrets arbeid gjennom mesteparten av året. 

En annen stor sak i 2020 var å ansette ny daglig leder 
etter at Rune Sjåholm sa opp for å bli pensjonist. Disse to 
sakene medførte egne styremøter med dette som tema. På 
planlagte ordinære styremøter var regnskapsgjennomgang, 

målt mot budsjett og forrige år regnskap, fast tema som et 
ledd i at styret til enhver tid skal ha oversikt over organi-
sasjonens 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 interes-
ser, nevnes følgende:

■  14 medlemsmøter, med til sammen 100 deltakere, ble 
gjennomført i perioden 21.2-28.2. Det var en nedgang 
på 69 deltakere fra året før

■  Årsmøtet ble pga koronopandemien ikke mulig å 
avholde fysisk, og ble utsatt og gjennomført digitalt 2. 
april

■  Ekstraordinært årsmøte ble gjennomført 25. novem-
ber, fordi tidligere valgt revisor ble kjøpt opp av annet 
selskap, og vi måtte velge ny

■  Jordbruksforhandlingene
 ♦ Styreledere deltok på møte med faglaga i fylket
 ♦ Innspill skriftlig sendt på følgende tema:
   Bondehelse
   Økning i satser på ferie-/fritid og sjukeavløsning
    Fjerne samordning i forbindelse med barselper-

misjon
   Tilskudd ved krisebistand (HMS)
   Verdiskaping
   Jordvern
   Klimastrategi
   Satsing på grønt
■  Børge Rød og Wenche Ytterli representerte LNV på 

årsmøtet til Norske landbrukstjenester
■  Børge Rød, Wenche Ytterlig og May-Britt Hyllnes 

representerte LNV på årsmøtet til Norsk landbruks-
rådgiving

■  Strategiplan. LNV har en strategiplan som gjelder til 
og med 2020. Ut fra det skal ny strategiplan vedtas på 
årsmøtet i 2021. På grunn av korona, ny styreleder og 
ny daglig leder, vil styret fremme forslag på årsmøtet i 
2021 om at nåværende plan forlenges med ett år, og at 
ny strategiplan vedtas i 2022

5 ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT
Budsjettmålet for 2020 var et overskudd på kr 460.000. 
Resultatet ble et overskudd før skatt på kr. 1.781.299 og 
etter skatt kr 1.522.113. Omsetninga er på kr 67.308.930 
mot budsjettert kr. 69.732.000. Det økonomiske resultatet 
spesifiseres og forklares slik:

■  Administrasjon
 ♦  Litt lavere medlemskontingent og annonseinntekter og 

litt høyere eksterne prosjektinntekter enn budsjettert
 ♦  Litt høyere annonsekostnader enn budsjettert, pga 

stillingsannonser
 ♦  Resultatet fordeles på de andre avdelingene etter for-

håndsbestemt brøk

 ■ ÅRSMELDING
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■  Avdeling tjenester 
 ♦  Overskudd kr 1.835.439 mot kr. 538.398 budsjettert
  ♦  Lavere omsetning, men dette kompenseres av lavere 

lønnsutgifter (sammenhengen mellom inntekter og 
kostnader ved utlønning avløsere)

 ♦  Det store overskuddet forklares hovedsakelig slik:
    Mindre bruk av landbruksvikarordningen. Det fri-

gjør landbruksvikarene til ordinær avløsning, noe vi 
tjener på.

    Pga koronatiltakene ble bedrifter gitt kompensasjon 
for arbeidsgiveravgift.

    Tidligere tapsførte fordringer kom inn og ble inn-
tektsført i 2020.

 ♦  Overskuddet for avdelinga er svært bra, men mye av 
dette skyldes ekstraordinære ting, som vi ikke kan 
regne med videre. Vi skal være obs. på at nedgangen 
i tallet på husdyrbønder minsker behovet for våre 
tjenester, og vi er avhengig av større markedsandel for 
å opprettholde omsetninga. 

 
■  Avdeling jord- og plantefag 
 ♦  Overskudd kr 112.241 mot budsjettert underskudd  

på 81.076
 ♦  Økt omsetning, som kompenserer for økte lønnskost-

nader
 ♦  Avdelinga har stor aktivitet, har økt bemanninga og 

har en etterspurt kompetanse.
 ♦  Resultatet er helt avhengig av prosjektinntekter og å 

opprettholde aktiviteten mot medlemmene. Tilgangen 
til prosjektinntekter, medlemsutviklinga og medlem-
stilbudet blir viktig framover

■  Avdeling bygg 
 ♦  Underskudd kr 171.959, mot budsjettert kr 1.170 i 

underskudd
 ♦  Lavere omsetning pga færre eksterne oppdrag enn 

budsjettert
 ♦  Lavere kostnader, men det kompenserer ikke omset-

ningsnedgangen
 ♦  Rådgiveren her har oppdrag for jord- og plantefag 

innen kursadministrasjon og biogassprosjekt. Det er 
her en intern fordeling som nok gjør at byggavdelinga 
får noe lavere inntekt enn stillingsbrøken tilsier

 ♦  Det er likevel viktig å ha fokus på omsetning og å øke 
salget av bygningsrådgivingstjenestene.

■  Avdeling HMS 
 ♦  Overskudd på kr 5.523 mot budsjettert kr 4.216 i over-

skudd
 ♦  Litt lavere omsetning, men det kompenseres med lave-

re lønnskostnader
 ♦  Medarbeidere er nå på plass og fokus framover blir å 

følge opp HMS-medlemmer.

■  Vurdering
Resultatet i 2020 for Landbruk Nordvest er solid og gir 
grunnlag for større sikkerhet i form av enda bedre egenka-
pital. Spesielt tjenesteavdelinga har et særdeles bra resultat, 
men ut fra omstendighetene i 2020 med pågående smitte-
verntiltak og begrensninger i aktiviteter, skal vi være svært 
fornøyde med det økonomiske resultatet, for de andre av-
delingene også. Landbruk Nordvest har medlemsnytte som 
formål og ikke best mulig økonomisk resultat. Som forklart 
over, er resultatet mye forklart gjennom ekstraordinære 
hendelser, som vi ikke kan påregne framover. 

 ■ ÅRSMELDING

Kyr på beite på Mjelva i Rauma 2. oktober.  Foto: Aksel Døving.
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6 OMSETNING
Selskapet har hatt en omsetningsnedgang på 3,17 %. 
Egenkapitalandelen er på 25,6%, mot 19,9 % året før. Dette 
forutsetter at årets resultat i sin helhet overføres egenkapi-
tal. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av 
selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

7 FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT
Etter styrets oppfatning er forutsetningene for fortsatt drift 
til stede. Årsregnskapet for 2020 er satt opp under den 
forutsetninga. 

 
8 ARBEIDSMILJØET
Etter gjeldende lover og forskrifter fører virksomheta 
oversikt over totalt sykefravær blant de ansatte. I 2020 var 
sykefraværet på 1,1 % blant de administrativt ansatte og 
rådgiverne, mot 0,9 % i 2019. Dette er etter styrets mening 
et godt tall når en vet at arbeidssituasjonen er preget av 
stort arbeidspress. Det har ikke vært ulykker som har ført 
til skade på kontoransatte eller materiell i 2020.

Samlet sykefravær blant avløserne ligger på 2,3 % av 
lønnsmassen, mot 4,3 % i 2019. Det har blitt meldt inn 
åtte yrkesskader/fraværsskader mot seks i 2019. Dette er 
mindre skader og uhell som for det meste har skjedd under 
avløserarbeid. Det er meldt om en alvorlig arbeidsulykke 
dette året (sykmelding i mer enn 6 mnd.).

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

Arbeidsmiljøutvalget har hatt fire møter i 2020. LNV er 
medlem av NLR-HMS, og avløsere med minst 50% stilling 
er innmeldt i BHT. Vi har videreført IA-avtale i Landbruk 
Nordvest. 

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

■  Regelmessige personalmøter, men der flere i 2020 ble 
avholdt digitalt pga begrensinger i hvor mange perso-
ner som kunne være samlet

■  Rådgiverne hadde to-dagers faglig og sosial samling i 
Todalen i juni

■  To-dagers samling i desember, der også styre og 
valgkomite inviteres, ble avlyst på grunn av korona-
situasjonen. Det ble i stedet holdt digitale møter med 
faglige og organisatoriske innslag

■  Årlige medarbeidersamtaler
■  Drøftingsmøter med tillitsvalgte og medarbeidere ved 

behov
■  Lønnsforhandlingene ble i år utsatt og ikke gjennom-

ført før sent på høsten. Det er normalt årlige, lokale 
lønnsforhandlinger og drøftinger med tillitsvalgte 
innen tre tariffområder: Fellesforbundet, Negotia og 
Naturviterne

9 YTRE MILJØ
Virksomheten som drives av Landbruk Nordvest, foruren-
ser det ytre miljø i svært liten grad. Avfallshåndteringa blir 
gjennomført slik at kommunale krav blir oppfylt. Rådgivin-

ga som utføres av Landbruk Nordvest blant medlemme-
ne, påvirker det ytre miljø sterkt i positiv retning. Mye av 
arbeidet går nettopp på å gi råd om rett gjødsling, fornuftig 
plantevern, vedlikehold av kulturlandskap, vern og stell av 
kulturminner, håndtering av avfall m.m. Under forsøksar-
beid der det blir nytta kjemiske plantevernmiddel, blir ar-
beidet utført i samsvar med GEP-standard dokumentasjon.

10  LIKESTILLING OG MANGFOLD I STYRET  
OG HOS KONTORANSATTE

Landbruk Nordvest ønsker å være en attraktiv arbeidsplass, 
og er opptatt av at alle skal føle seg inkludert, uavhengig av 
kjønn, etnisitet, funksjonsnivå, seksuell orientering, alder, 
mv. Verneombud og tillitsvalgte er viktige samarbeidspart-
nere i dette arbeidet.

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

Kontoransatte/ 
tillitsvalgte 2019 2020
 kvinner menn kvinner menn
Alle ansatte 10 7 10 8
Ledergruppa 1 2 1 2
Styret 3 3 3 3
Valgkomite 1 2 2 1

    
Gjennomsnittslønn  
kontoransatte  2019 2020
Alle  589 446 601 557
Kvinner  561 192 570 762
Menn  628 295 640 051

    
Gjennomsnittsalder  
kontoransatte 2019 2020
Alle  51 48
Kvinner  47 46
Menn  56  51

    
Sykefravær  
kontoransatte 2019 2020
Alle 0,9 % 1,1 %
Kvinner  1,4 %  0,9 %
Menn  0,5 %  1,3 %

Gjennomsnittslønn for kvinner er en del lavere enn for 
menn. Det skyldes hovedsakelig at alle kontoransatte ved 
tjenesteavdelinga er kvinner. De ansatte ved denne avde-
linga har generelt lavere lønnsnivå enn rådgiverne. Dette 
skyldes at stillingene er ulike innen selvstendighet, ansvar 
og utdanningskrav. Det at daglig leder også er mann, er med 
å dra statistikken i samme retning. I tillegg til de områdene 
som er vist i tabellene, anbefaler Likestillings- og diskrimi-

 ■ ÅRSMELDING
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 ■ ÅRSMØTET

neringsombudet 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.

 Fem av de kontoransatte arbeider deltid. For tre av disse 
er det 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. Ingen av de konto-
ransatte har hatt behov for foreldrepermisjon i 2020. Det 
legges til rette for at alle skal kunne ta ut den foreldreper-
misjonen de ønsker, når behovet er til stede.

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

Planlagte tiltak blant kontoransatte og tillitsvalgte

Område Tiltak Bakgrunn Mål Ansvarlig

Kjønns-  
likestilling 
ansatte

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

Behov og ønsker for 
stillingsprosent kan 
endre seg over år.

Arbeidsgiver vurdere 
endret stillingsstørrelse 
for de som ønsker det

Daglig leder

Kjønns-  
likestilling 
styret

Valgkomiteen oppfordres 
til fortsatt sørge for god 
kjønnsbalanse i styret

Det er god kjønns-
balanse i styret

Fortsatt god kjønnsba-
lanse i styret Valg- komiteen

Alle diskrimi-
nerings-  
grunner

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

Økt bevissthet om 
likestilling bedrer 
arbeidsmiljøet

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

Daglig leder

Nedsatt  
funksjons-
evne

Fysisk tilrettelegging av 
arbeidsplassen ved behov

Ikke alle kontor er 
universelt utformet

Forholdene legges til 
rette ved behov Daglig leder

11 KORT OM AVDELINGENES ARBEIDSOMRÅDER
Tjenesteavdelingas arbeidsområde er hovedsakelig avlø-
sertjenester, landbruksvikar, klauvskjæring, vikartjenester, 
komplett lønningsregnskap, dokumentasjon av avløse-
rutgifter og velferdsordninger i landbruket. I tillegg har 
avdelinga blitt mer aktiv med tanke på kursing og kompe-
tanseutvikling blant våre avløsere og landbruksvikarer, der 
også HMS inngår som en vesentlig del av arbeidet.

Avdeling jord- og plante fag arbeider med forsøksarbeid, 
rådgiving innen jord og plantekultur, jord- og planteprøve-
taking, gjødslingsplanlegging, grøfte- og dreneringsplaner, 
hjelp med SMIL- søknader, erstatningssaker og annet som 
medlemmene trenger bistand til. Det arrangeres kurs, 
møter, fagturer og markdager om aktuelle tema. Vi gir 
råd i forbindelse med omlegging til økologisk drift, lager 
skjøtselsplaner over biologisk verdifull slåttemark, utfører 
testing av åkersprøyter og er med på ulike varslingssystem 
for gjødsling og sprøyting. Arbeid med utviklingsprosjekt 
utgjør også en betydelig del av aktiviteten i avdelinga. Bio-
gassprosjekt må spesielt nevnes.

Byggrådgivingsavdelinga utfører planlegging og pro-

sjektering av landbruksbygg. Det samarbeides med innleid 
konsulent på ingeniøroppgaver og kontroll av gjødselkjelle-
re. Byggrådgiveren organiserer også kursvirksomheten for 
jord- og plantefagavdelinga og er redaktør for Ringreven

HMS-avdelinga jobber hovedsakelig opp mot bønder 
som har HMS avtale. Det gjennomføres besøk etter en 3 års 
turnus.

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

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

 
Dessuten

■  Kursvirksomhet – praktisk HMS kurs for landbruket 
og varme arbeider kurs

■  Innlegg om ulike HMS tema etter forespørsel fra ulike 
aktører i landbruket 

■  Bistand i hjelpemiddelsaker

 ■ ÅRSMELDING
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Rådgiverne følger opp bekymringsmeldinger og har kon-
takt med bønder som i perioder står i tøffe livssituasjoner.

12 RINGREVEN
Ringreven er medlemsbladet til LNV. Bladet kom ut med to 
nummer i 2020. 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/ 

13 HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIA
I 2020 har det blitt jobba mye i kulissene med ny hjem-
meside for rådgivingsavdelinga nordvest.nlr.no som skal 
lanseres tidlig vår 2021. Den har helt annet utseende enn 
den gamle, så vi håper at dere synes den er lettanvendelig 
og fin. Hovedsida for tjenesteavdelinga blir fortsatt www.
landbruknordvest.no. 

I 2020 har vi prøvd å legge ut informasjon på hjemme- 
sida vår jevnt gjennom året, samt delt mye av aktuelle saker 
og hendinger på vår Facebook-side «Landbruk Nordvest». 
Vi har og en Instagram-konto med samme navn som vi 
deler flere bilder fra arbeidsdagen vår på; så følg oss gjerne 
der også.

14 REPRESENTASJON
Vi hadde som vanlig planlagt å være representert med 
stand på Dyregoddagene i månedsskiftet august/sep-

tember; men dette arrangementet ble avlyst på grunn av 
korona-situasjonen. Vi var representert ved næringsdelen i 
tilknytning til årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag, Vår- 
og høstsamling i NLT utgikk på grunn av korona. Kursuka 
i NLR ble holdt digitalt, men alle våre rådgivere deltok. I 
tillegg er vi alltid representert og aktivt til stede under års-
møtene i våre to paraplyorganisasjoner: NLT og NLR.

15  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 juni 2020 møtte LNV med følgen-
de delegasjon: Børge Rød, Wenche Ytterli og May-Britt 
Hyllnes. Maud Grøtta er ansattvalgt medlem av styret i NLR 
sentralt, men Wenche Ytterli er medlem av valgkomiteen. 
Bjørn Steinar Skarbø deltok som representant for «Naturvi-
terne i NLR». 

Under årsmøtet i NLT i april var følgende fra LNV 
representert: Børge Rød og Wenche Ytterli, sammen med 
representanter fra de øvrige NLT-lagene i Møre og Romsdal. 
Selma Cowan er nå tredje vara til styret i NLT.

 ■ ÅRSMELDING

Rune Sjåholm sluttet som daglig leder i Landbruk Nordvest sist haust og gjekk over i pensjonistenes rekker. Her under de 
t siste «fysiske» personalmøtet før koronanedstenginga. Videre mot høyre Marit Bjerkeset, Maud Grøtta, Lars Tveit Lyche 
og Hilde Hegnes. Foto: Kari Fløystad.

http://nordvest.nlr.no/medlemssider/ringreven/
http://nordvest.nlr.no
http://www.landbruknordvest.no
http://www.landbruknordvest.no
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Molde, 10. februar 2021

 Børge Rød, styreleder Wenche Ytterli, nestleder Ove Dimmen

 Bjørn Helge Rønneberg May-Britt Hyllnes Kari Fløystad

Stig Runar Størdal, daglig leder

Børge Rød,
styreleder

Wenche Ytterli,
nestleder

May-Britt Hylnes,
styremedlem

Kari Fløystad
ansatterepresentant

Ove Dimmen,
styremedlem

Bjørn Helge Rønneberg,
styremedlem

Stig Runar Størdal,
daglig leder
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 ■ REGNSKAP
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ANLEGGMIDLER 31/12-2020 31/12-2019
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 6 412 12 332
Driftsløsøre 715 456 381 112

SUM ANLEGGSMIDLER 721 868 393 444

OMLØPSMIDLER
Varer 56 751 71 692
Fordringer
Kundefordringer 7 583 133 10 541 301
Krav på tilskudd 467 186 354 022
Andre fordringer 567 723 412 015

Sum fordringer 8 618 042 11 307 338
Bankinnskudd 11 141 732 7 036 715

SUM OMLØPSMIDLER 19 816 525 18 415 745

SUM EIENDELER 20 538 393 18 809 189

EGENKAPITAL 31/12-2020 31/12-2019
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 264 298 3 742 186

SUM  EGENKAPITAL 5 264 298 3 742 186

GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 289 607 49 227
Betalbar skatt 259 186 5 563
Skyldige offentlige avgifter 9 074 451 9 378 445
Annen kortsiktig gjeld 5 650 851 5 633 768

Sum kortsiktig gjeld 15 274 095 15 067 003
SUM GJELD 15 274 095 15 067 003

SUM EGENKAPITAL OG 
GJELD

20 538 393 18 809 189

Balanse 2020
EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Årsmøtesak: Disponering av årsresultatet
Styret anbefaler at årets overskudd, kr. 1.522.113, tillegges 
egenkapitalen.

Årsmøtesak: Disponering av årsresultatet
 ■ Styret anbefaler at årets overskudd, kr 1 522 113,–, tillegges egenkapitalen.
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 ■ TJENESTEAVDELINGA

Arbeid i avdeling tjenester
 ■ Landbruk Nordvest SA (LNV) avdeling Tjenester har som 

hovedoppgave å formidle og administrere arbeidskraft til 
avløsning i forbindelse med sykdom og ferie/fritid for bøn-
der. Vi formidler også arbeidskraft utenfor landbruksnæ-
ringen til andre typer oppdrag i vårt område. 

Avdelingen har arbeidsgiveransvar for avløsere og land-

bruksvikarer, enten de er fast ansatt eller innleid midlerti-
dig, f.eks. i forbindelse med sesongarbeid eller i vikariat. 

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

Bemanning og administrasjon i avdelinga
 ■ Per i dag har vi to avdelingskontor som er bemannet 

med ansatte fra tjenesteavdelingen, og følgende er ansatt i 
administrasjonen:

Marte Alnes: Arbeider i 50 prosent stilling med å ad-
ministrere avløsere på Sunnmøre. I tillegg gir hun råd og 
veiledning til medlemmer i forbindelse med søknad og 
dokumentasjon av utgifter til avløsning ved sykdom og 
hun jobber med rekruttering og kursing. Dette gjør hun fra 
kontoret i Ørsta eller etter avtale fra kontoret i Dragsund, 
Herøy. Hun jobber som regel mandag og onsdag, samt tors-
dager i oddetalls-uker. 

Ingvild Skjørsæter: Ansatt i 90 % stilling og jobber med 

rekruttering, landbruksvikarplaner, klauvskjæring- og 
avløseradministrasjon og kursing. Videre hjelper hun med-
lemmene med sykerefusjonssøknader og hun er ansvarlig 
for informasjonsskrivet som vi sender ut 6 ganger per år til 
våre avløsere. Hun er også en aktiv bidragsyter til Ringre-
ven. Kontorplassering i Molde.

Tatjana Libakiene: Ansatt i 90 % stilling som lønnsan-
svarlig, og jobber i tillegg med kontrakt-administrasjon for 
avløsere. Kontorplassering i Molde.

Selma Cowan: Ansatt i 100 % stilling som avdelingsleder 
med kontorplassering i Molde og etter avtale på Sunndal-
søra. 

Økonomi og resultat
 ■ Avdeling tjenester hadde i 2020 en omsetning på kr 55,22 

mill. (56,86 mill.). Tallene viser en lavere omsetning enn 
året før, som henger sammen med lavere etterspørsel etter 
avløsere på grunn av korona (mange avlyste ferien sin) og 
nedgang i antall medlemmer.

 
MEDLEMSUTVIKLING OG UTFØRT ARBEID 
I 2020 er det ført lønn for 519 (548) medlemmer med rett 
til refusjon av utgifter til avløsning. Det ble utfakturert av-
løserkostnader gjennom laget for ca. 41,3 mill. kr. (ca. 42,7 
mill.). Disse utgiftene omfatter lønn, feriepenger, arbeidsgi-
veravgift, sykepenger, forsikringer og obligatorisk tjeneste-
pensjon. I tillegg kjøpte kundene landbruks-vikartjenester 
for ca. 2,5 mill. (3,5 mill.). Det er i tillegg 25 andre foretak 
som har ansatte i LNV. Herav var det 10 beitelag; resten 
er virksomheter som driver med potet (7), skogsarbeid og 
restaurant- eller entreprenørvirksomhet (8).

Det er utført 150 (156) årsverk totalt i laget (inkludert 

kontoransatte). Det ble sendt oppsummering a-melding til 
1159 personer, inkludert kontoransatte (1150 i 2019). 

Vi har ved årets slutt ca. 15 avløserringer med i alt ca. 77 
brukere. I alt er det ca. 50 (60) ansatte som har mer enn 50 
prosent stilling blant avløserne. 

I 2020 er det meldt inn 7 (8) saker som gjelder ansvars-
forsikring; 3 (2) av disse var under egenandelsgrensen eller 
ble betalt av et annet selskap. Det er også meldt inn 8 (6) 
yrkes-skader/fraværsskader. Dette er mindre skader og 
uhell som for det meste har skjedd under avløserarbeid. Det 
er meldt om 1 (0) alvorlig arbeidsulykke dette året (sykmel-
ding i mer enn 6 mnd.).

ELEKTRONISKE TIMELISTER
Vi fortsatte med elektroniske timelister for våre ansatte, et 
gratis tilbud som vi startet i 2018. På årets slutt var det ca. 
90% av ansatte som sendte inn sine timer elektronisk. De 
som har tatt det i bruk er veldig fornøyd med løsningen.
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Avløsersituasjonen
 ■ I 2020 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. Vi arbeider fortsatt med etablering av nye 
avløserringer for å ansette avløsere i en stilling de kan leve 
av. I tillegg følger vi tett opp eksisterende avløserringer og 
avløsere, noe som er vesentlig for å holde oppe tilbudet til 
brukerne. Det har vist seg at det er lettere å rekruttere når 
det er større stillingsprosenter eller full stilling. 

Vi fikk i år færre søkere fra utenfor Norge og nesten 
ingen utenfor EU. Det var ikke overraskende i lys av koro-
na-situasjonen. Vi erfarte arbeidsmarkedet som trangt, og 

det tok tid å fylle noen stillinger med kompetente fagfolk. 
Mange av henvendelsene vi får, er fra unge folk uten erfa-
ring fra landbruk, men i 2020 fikk vi også henvendelser fra 
permitterte som ønsket å hjelpe gårdbrukere. Siden mange 
av disse ikke hadde kunnskap om dyrehold, kunne vi ikke 
ansette så mange av dem. 

Familiemedlemmer og deltidsavløsere utgjør den store 
majoriteten av avløsere. 

Albert Lillebostad er fortsatt verneombud for avløserne 
i Nordmøre og Romsdal, mens Vebjørn Hansen Berg fikk 
vervet på Sunnmøre. Han gjennomførte 40 timers verne-
ombudskurs i år. Lars Tveit Lyche ble hovedverneombud. 
Det ble gjennomført 6 vernerunder i 2020. Det lave tallet 
skyldes hovedsakelig utsettelse pga. korona.

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

etter retningslinjene grunnlag for 12,1 årsverk landbruks- 
vikar (totalt i Møre og Romsdal: 17,7) Tilskuddsrammen var 
på kr 283.900 for hvert årsverk. 

I 2020 har det vært ansatt 133 avløsere i forbindelse med 
sykdomsavløsning. Av disse var 11 fast ansatt (eller vikar) 

som landbruksvikarer og 47 var ansatt som beredskapsav-
løser. Resten var vanlig sykeavløsing som falt utenfor 
landbruksvikarordning. Omsetningen var på 1,85 mill. (2,76 
mill.) på sykdomsavløsing og 0,67 mill. (0,74 mill.) på ferie/
fritid. 96 foretak har benyttet landbruksvikarordningen.

Ved årets slutt hadde vi 9 ansatte landbruksvikarer, derav 

Uldis Pitrangs ble kåret til årets avløser i Møre og Romsdal 2020.  Foto: Per Steinar Husby. 
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6 i deltids-stillinger, ofte i kombinasjon med andre stillinger 
(ringavløser, klauvskjærer). I alt utgjør dette 5,5 årsverk. 1 
stilling er for tiden åpen. Disse landbruksvikarene klarer ikke 
å dekke hele LNV sitt område med sykeavløsning. Vi kan 
bruke av landbruksvikartilskuddet på andre avløsere som 
tar sykdomsavløsings-oppdrag, og de fungerer dermed som 
landbruksvikarer (beredskapsavløsere) i midlertidige stillinger. 
Det er viktig å kunne ha en del av tilskuddsrammen til slike 
oppdrag. Dette er med på å gjøre ordninga mer fleksibel. 

Når ordninga blir brukt til sykdomsavløsning, betaler 
bonden maks opp til dagsatsen for tilskudd til sykdomsav-
løsning (maks kr 1.670 i 2020). 

 
I Landbruk Nordvest er det pr. 31.12.20 ansatt 9 landbruks-
vikarer. Disse er:

■  Sibylle Amberg (100 %) i Ørsta 
■  Jan Pål Fugledal (100 %) i Herøy, Hareid, Ulstein  

og Sande
■  Ola T. Silset (50 %) i Gjemnes og ytre delen av Tingvoll
■  Åpen stilling (50 %) i Gjemnes og ytre deler av Tingvoll 
■  Astrid Eeken (50/50 % med ferie/fritidsavløsing)  

i Rauma
■  Maarten van Baaren (100 %) i Fræna og omegn
■  Ove Hauge (80 % stilling som også inkluderer klauv-

skjæring) i Fræna og omegn
■  Ella Ekren (50/50 % med ferie/fritidsavløsing) i Aure
■  Albert Lillebostad (ca. 50 % landbruksvikar og ring- 

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

ringavløser) i Sunndal kommune og omegn.
 

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

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

 
KLAUVSKJÆRING
I 2020 fortsatte tilbudet med klauvskjæring som en egen 
tjeneste. Knut Jørgen Oseberg startet som ny klauvskjærer 
på Sunnmøre. Ove Hauge tok seg av klauvskjæringen på 
Nordmøre og i Romsdal. 

 KURS- OG KOMPETANSEHEVING
Vi gjennomførte et nybegynnerkurs på Batnfjordsøra om 
høsten. Vi organiserte også tre motorsagkurs i forskjellige 
kommuner. Kursene fikk støtte fra fylkesmannen. Vi orga-
niserte en fagdag for landbruksvikarer i juni.

Kontoransatte gjennomførte ca. 20 medarbeidersamta-
ler med fulltids ansatte avløsere. I tillegg hadde vi mange 
oppfølgingssamtaler med sykemeldte ansatte og med 
ansatte som jobber med lønnstilskudd i regi av NAV. I 2020 
har vi hatt 2 ansatte som jobbet med lønnstilskudd fra NAV, 
en person som fikk varig tilrettelagt arbeid samt noen som 
fikk seg en jobb hos oss etter formidling fra NAV.

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

Likestilling i Landbruk Nordvest
 ■ Landbruk Nordvest skal ifølge likestillings- og diskri-

mineringsloven §26A redegjøre for (kjønns)likestilling i 
virksomheten. 

Blant avløsere, landbruksvikarer og potetarbeidere er 
69% menn. Yrket har i alle årene vært mannsdominert, 
og vi ser ofte når vi legger ut annonser, at veldig få kvin-
ner søker på disse stillingene. Dette gjenspeiler muligens 
sammensetningen av yrkesbefolkningen i landbruket: I 
2020 var andelen kvinnelige bønder 16,6 % (SSB). 

Gjennomsnitts stillingsstørrelse blant avløsere er 12%, 
blant landbruksvikarer 83% og blant potetarbeidere 
45%. Fordeling mellom menn og kvinner er ganske lik. 
Tallene ser lave ut, spesielt for avløsere, men kan forkla-
res delvis med det høye antallet unge arbeidstakere som 
jobber via Landbruk Nordvest. 

I 2020 var 33% av avløsere 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 høyest stillingsprosent (ca. 18% i gjen-
nomsnitt). Mange av disse har Landbruk Nordvest som 
biarbeidsgiver, og er tilknyttet en familiebedrift. Blant 

eldre arbeidstakere går stillingsprosenten ned igjen. Her 
er mange avløsere pensjonerte bønder som hjelper på 
hjemgård, og de eldste arbeidstakere er over 90 år gamle.

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

Landbruk Nordvest hadde i 2020 64 avløsere, land-
bruksvikarer og potetarbeidere med minst 40% stilling. 
Stillingsprosenten var 73% i gjennomsnitt for menn, og 
66 for kvinner. Blant disse er mange fulltidsansatte, men 
det er 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 fremtidspla-
ner, og ansatte får da mulighet til å angi om de ønsker en 
større stillingsprosent. For de som ønsker å jobbe mer, 
leter vi etter mer arbeid i det område der de bor. 
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Det er vanskelig å finne tall på ufrivillig deltid, fordi så 
mange har oss som biarbeidsgiver. I 2020 har vi faktisk 
hatt noen fulltidsansatte som spurte om å gå ned i stil-
lingsprosent, fordi de hadde andre aktiviteter ved siden 
av som tok for mye tid.

Antall midlertidig ansatte voksne i 2020 var 30. Disse 
var sesongarbeidere som avsluttet arbeidsforholdet i 
løpet av høsten, eller familiemedlemmer som jobbet 
som sykeavløsere. De fleste midlertidig ansatte jobbet på 
fellesbeite eller i potetbedrift. I tillegg hadde vi mange 
elever og studenter som jobbet kortvarig.

Landbruk Nordvest hadde 10 ansatte som tok foreldre-
permisjon i 2020, herav 5 kvinner. Kvinnene hadde avtalt 
mellom 7- og 49 uker i 2020, mens menn hadde mellom 
4- og 49 uker. (To fedre med 49 uker tok 1 dag per uke.)

Landbruk Nordvest ønsker å være en arbeidsgiver for 
mange forskjellige arbeidstakere, også de som har funk-
sjonsnedsettelse eller som har vansker med å komme seg 
inn på arbeidsmarkedet. Vi jobber sammen med NAV og 
Astero når det gjelder arbeidstrening, og har hvert år fle-
re arbeidstakere som trenger ekstra oppfølging. Samtidig 
må vi påpeke at muligheter for tilrettelegging for fysiske 
funksjonsnedsettelser, er svært begrenset på de arbeids-
plassene vi kan tilby.

LØNNSFORHOLD FORDELT ETTER KJØNN
Landbruk Nordvest holder seg til allmengjorte lønns-
satser, som gir trinnvise satser basert på ansiennitet 
og utdanning. Vi er strenge på at alle som lønner via 
oss, holder seg til disse satsene, men ser av og til at 
enkeltbønder med egne avløsere avtaler høyere satser, 
samtidig som de avtaler at dette er en flat sats uten 
helgetillegg. 

Vi har undersøkt faktiske lønnssatser for alle arbeids-
takere, og har funnet at det er en korrelasjon mellom 
lønn og alder (frem til 70 år) og mellom lønn og stillings-
prosent. Jo høyere gjennomsnittsalderen er, jo høyere 
lønnssats. Forskjeller innenfor aldersgrupper henger 
sammen med alder eller stillingsprosent. Den eneste al-
dersgruppen der vi ser avvik mellom kjønnene, er 31-40; 
der menn er både yngre og har lavere stillingsprosent, 
men likevel tjener mer. Det kan ha noe å gjøre med at 
flere menn i denne aldersgruppen har avtalt fine, runde 
og flate lønnssatser for f.eks. traktorarbeid. De har oss 
som biarbeidsgiver og ønsker ikke å jobbe for mindre 
enn disse satsene. 

Men selv om kvinnene i samme gruppe har lavere 
lønnssats, får de helgetillegg osv., og da er lønnsforskjel-
len totalt sett ofte mindre enn man får inntrykk av.

På høsten 2020 kunne vi få til noen kurs med fysisk oppmøte. Dette er fra Motorsagkurset på Solemdalen i Molde kommu-
ne den 15. og 16. oktober.
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Arbeidet i avdeling  
Rådgiving - jord og plantefag
BEMANNING OG KONTORPLASSERING
Det var i 2020 ni tilsette med til saman 8,1 årsverk på avde-
ling jord- og plantefag, med kontorplassering spreidd rundt 
i heile fylket - «for å vere der bonden er».

Aksel Døving og Jon Geirmund Lied i Valldal, Nina Iren 
Ugelvik, Lars Tveit Lyche og Sverre Heggset i Molde, Maud 
Grøtta på Tingvoll, Hilde Hegnes i Sunndal, Frode Grønmyr 
i Surnadal og Gunn Randi Fossland i Aure. 

GJØDSLINGSPLANAR OG JORDPRØVER
Vi lagar nye gjødslingsplanar til bonden kvart fjerde år, 
medan jordprøver vert tekne kvart åttande år. Det er utar-
beidd gjødslingsplan for 301 føretak og teke ut jordprøvar 
på 180 føretak i 2020

 
MARKDAGAR/MARKVANDRINGAR/FAGMØTE
I 2020 arrangerte vi 40 markdagar/markvandringar og 17 
fagmøte/fagtur med ulike tema spreidde rundt i fylket. 
I tillegg har vi delteke med foredrag/innlegg på fagmøte 
arrangert av andre. På grunn av Covid 19-pandemien vart 
8 av fagmøta arrangert som Teamsmøte. Generelt har den 
utåtretta LNV-aktiviteten vore noko mindre i året 2020. 

 
GROVFÔR
Grovfôrrådgivinga i 2020 vart påverka av pandemien. Plan-
lagde kurs vart utsett, og tradisjonelle markdagar i vekstse-
songen vart ikkje arrangert. Generelt vart aktivitetar som 
potensielt kunne få stort frammøte, tona ned. Men meste-
parten av tradisjonell aktivitet vart gjennomført. 

I samband med gjødslingsplanlegginga hadde vi individuell 
kontakt med over 300 medlemmar. Desse samtalane er viktige 
i arbeidet med å produsere meir, betre og billegare grovfôr, 
korn, poteter, grønsaker, frukt og bær i Møre og Romsdal.

I løpet av året vart det arrangert 7 fagmøte med ulike 
tema. Av desse vart 3 arrangert som Teamsmøte.

Elles vart det i løpet av vekstsesongen arrangert 18 
markdagar med tema jordkultur og jordhelse. Mesteparten 
av desse var vart arrangert på bruk med grovfordyrking.

Det er teke ut eit mindre tal grovforprøvar til analyse hos 
medlemmane Tyngda av prøvane er tekne ut hos deltaka-
rane i Grovfôrskulen, og då med påfølgande bearbeiding i 
«Surfôrtolken». 

Rådgivingsverktøyet «Surfôrtolken» gjev god kunnskap 
om årsaker til at fôret har blitt slik det er; samt gjev gode 
råd ved behov for endring av kvalitet. Verktøyet er berre i 
liten grad etterspurd. Mange vil ha stor nytta av å bestille 
denne tenesta. 

I Moldeområdet har vi, i samarbeid med Felleskjøpet, 
eit tilbod om fagmøte om fôranalyse og fôrkvalitet. Delt-

akarane på desse fagmøta får utført surfôrtolken på sine 
forprøvar.

Alle avdelingskontora har utstyr for fôrprøvetaking og 
vekt for veging av rundballar. Dette vil vere eit greitt tilbod 
dersom ein ynskjer å skaffe meir kunnskap om avlingsnivå-
et på eng areala på garden.

Det er sendt ut 13 E-postmeldingar til grovfôr-medlem-
mane gjennom sesongen.

BÆR
Restriksjonar pga. Covid19 førte til at nesten alle møter 
vart gjennomført som nettmøte. Både vårmøte og haust-
møte for bærdyrkarane vart arrangert på Teams. Teknisk 
gjekk dette bra, men med litt dårlegare oppmøte og litt 
forsiktigare diskusjon enn elles. På vårmøtet var plantevern 
og arbeidskraftsituasjonen hovudtema. På haustmøtet 
var oppsummering etter sesongen hovudtema i tillegg til 
sprøyteteknikk i bringebær. 

Fylkesgartnar Jon Anders Stavang tok for seg langskot-
produksjon i bringebær, avlingsskadeerstatning og fruktla-
gerstruktur. I tillegg har det løpet av 2020 vore arrangert ei 
rekke webinar der Norsk Landbruksrådgiving har stått som 
arrangør åleine eller i samarbeid med andre, f eks sprøyte-
teknikk i bær, økologisk bærdyrking, lagring, bringebær-
dagar, arbeidsgivarkurs osv. 

Dette har vore gode kurs, men dessverre har det vore litt 
dårleg deltaking frå Møre. Medlemsbesøk, telefonrådgiving 
og E-postmeldingar har vore gjennomført som normalt. 

På haustmøtet for bærdyrkarane var sprøyteteknikk i bringebær  
eitt tema. Foto: Aksel Døving
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Andre aktivitetar
FOREDRAG
Fleire av dei tilsette er vanlegvis mykje nytta foredragshalda-
rar i andre organisasjonar både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
Situasjonen i 2020 gjorde at denne aktiviteten vart sterkt 
redusert, men det vart i løpet av året halde nokre få innlegg 
på Teamsmøte i andre regionar. No når teknikken med elek-
troniske møte har etablert seg, vil nok foredrag via Teams bli 
meir nytta. Det er ei målsetting at delar av kollegiet skal ha 
høve til å ha nasjonal spisskompetanse på sine fagfelt. 

SOSIALE MEDIER
I 2020 har det vore jobba mykje i kulissane med ny hei-
meside for rådgivingsavdelinga, nordvest.nlr.no, som skal 
lanserast tidleg på våren 2021. Den har heilt anna utsjåan-
de enn den gamle, så vi håper at de kjem til å synes den er 
lettanvendeleg og fin. Hovudsida for Landbruk Nordvest 
blir framleis www.landbruknordvest.no. 

I 2020 har vi prøvd å leggje ut informasjon på heimesida 
vår jamt gjennom året, samt dele mange av aktuelle sakar 
og hendingar på vår Facebook-side «Landbruk Nordvest». 
Vi har òg ein instagramkonto med same namn som vi meir 
deler bilete av kvardagen vår på. Så følg oss gjerne der også.

 
«NATIONEN»-RAPPORTER
Avisa Nationen ynskjer at kvar region i landet skriv inn ein 
rapport om vêr og vekst kvar veke gjennom vekstsesongen. 
Rapporteringa går på omgang mellom rådgjevarane. I 2020  
leverte vi 21 vekerapportar frå april til ut september.

Ein grovfôrrådgivar i sitt rette element. Sverre Heggset studerer grasarter i 
fyrsteslått på Ålvundeid.  Foto Nina: Iren Ugelvik.

Skjermdump av korleis fag- 
artikkelsida vil sjå ut.

http://nordvest.nlr.no
http://www.landbruknordvest.no


ÅRSMELDING • 2020 LANDBRUK NORDVEST

20

 ■ RÅDGIVINGSAVDELINGA

FAGBLADET ØKOLOGISK LANDBRUK
Landbruk Nordvest er medeigar i fagbladet Økologisk Land-
bruk som kjem ut med fire nummer i året. Medlemmar med 
økologisk produksjon får dette som medlemsblad i tillegg til 
Ringreven. Andre medlemmar kan tinge det til sjølvkostpris. 

Medeigarane har skriveplikt til bladet. I 2020 leverte 
Landbruk Nordvest desse artiklane: 

■  Biokull for landbruket
■  Biokull for landbrukssektoren – hva skjer?
■  Stort engasjement på jordmarkdager 

Dei same artiklane vert som regel også brukte i Ringreven.

FAGBLADET NORSK FRUKT OG BÆR
Norsk Frukt og Bær er viktigaste fagbladet for frukt 
og bær i Norge, og den faglege kvaliteten er god. To av 
rådgivarane i NLR deler på redaktørjobben. Samtidig er 
frukt- og bærrådgivarane i NLR viktigaste bidragsytarane 
til bladet. Bladet har eit opplag på 1500, det betyr at ein 
stor del av frukt- og bærdyrkarane abonnerer på bladet.

 
FUNKSJONSTESTING AV ÅKERSPRØYTER
Landbruk Nordvest eig utstyr for funksjonstesting av 
åkersprøyter. Vi leiger inn folk til å gjere denne jobben.

Dei som utfører funksjonstestinga er: Vean Bil på 
Nordmøre, Harald Holm i Romsdal og Remseth Maskin 
på Indre Sunnmøre 

 
PLANLEGGINGSARBEID
Landbruk Nordvest gjev tilbod om utarbeiding av planar 
og søknader. Dessutan gjev vi også tilbod om utarbeiding 
av miljøplanar, SMIL-søknader, næringsfondsøknader, og 
søknader til Innovasjon Noreg. Vi tilbyr også å gjennom-
føre vurderingar i samband med grøfting og nydyrking, 
samt bistand i samband med KSL-revisjonar. Eit nytt 
tilbod siste åra er tilbod om forprosjektering av biogass-
prosjekt.

 
KURS
Avdeling rådgjeving har i 2020 arrangert 15 kurs. Det 
har vore 12 Autorisasjonskurs i plantevern, to Autorisa-
sjonskurs for smågnagarmiddel og eitt Maskinførarkurs. 
Eitt maskinførarkurs og eitt steinsprekkarkurs måtte 
utsettast på grunn av møterestriksjonar under koro-
na-pandemien. Begge desse hadde nok deltakarar til å bli 
gjennomført, og vert sett opp i 2021. Forelesarar på plan-
tevernkursa og smågnagarkursa er våre eigne rådgivarar.

Landbruk Nordvest skal halde fram med å arrangere 
kurs som medlemmane etterspør, eller har behov for. 

Kornmarkdag i Tresfjord.  Foto Frode Grønmyr
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Sertifiseringskurs er sjølvsagt prioritert, men vi meiner at 
det også er viktig å tilby kurs innan dei fagfelta Landbruk 
Nordvest skal arbeide med. På mange fagfelt har vi eigen 
kompetanse for å forelese på kurs. På område vi ikkje 
dekker, vil vi gjennom vårt nettverk kunne knyte til oss 
gode eksterne forelesarar.

 
KUNNSKAPSOPPBYGGING
Rådgivarane deltek kvart år på ulike kurs på «Kursveka» 
i NLR. Elles deltek kvar og ein av dei på relevante kurs og 
møter. Maud Grøtta er medlem i Norsk landbruksrådgi-
vings fagutval for Kulturlandskap og Økologisk Fagforum 
og Gunn Randi Fossland er medlem i fagutval for grønsa-
ker. Frode Grønmyr er medlem i fagutval potet og korn. 
Sverre i fagutval mekanisering, Bjørn Steinar Skarbø i 
fagutval bygg og Jon G. Lied i fagutval grovfôr. Nina Iren 
Ugelvik deltek i fagutval økonomi.

 
«GRØN FORSKING MIDT-NORGE»
Grøn forsking Midt-Norge er eit utviklingsprosjekt for 
Møre og Romsdal og Trøndelag. Målet er å kartlegge 
forskingsbehov innan landbruket og fremje aktuelle 
forskingsoppgåver til forskingsmiljø som utarbeider pro-
sjektsøknadar. Sverre Heggset er her medlem i husdyr-
gruppa. 

UNDERVISNING VAKSENAGRONOM  
GJERMUNDNES
Landbruk Nordvest er engasjert som lærarar for vaksena-
gronomelevane på Gjermundnes. Hausten 2019 vart det 
sett i gang eit nytt kull for 14 elevar. Det er stor interesse 
for dette tilbodet med om lag 40 søkjarar til dei 14 plassa-
ne. Landbruk Nordvest underviser i maskinteknikk samt 
husdyrfag og jord- og plantefag.

HØSTETIDSPROGNOSER
Før førsteslåtten 2020 ble det for første gang utprøvd å 
utarbeide høstetidsprognoser. Vi tok da utgangspunkt i 
et skifte i Surnadal og et i Tingvoll, begge i nærheten av 
klimastasjonene som finnes i disse kommunene. 

Det ble tatt grasprøver til analyse og sett på utviklings-
trinn. Analyseresultat og utviklingstrinn ble satt inn i 
NIBIOs grovfôrmodell som lager en prognose for kvalitets-
utviklinga i graset. Modellen spådde noe raskere nedgang i 
energiinnhold enn det fôrprøven viser, men treffer ganske 
nært. Når det gjeld NDF er denne langt høgre i progno-
sene sammenligna med fôrprøvene. Grunnen til dette er 
høge verdier i grasprøvene som lå til grunn for prognosen. 
Om grunnen skyldes prøveuttak eller analysemetode, må 
vi prøve å finne ut i 2021, da Landbruk Nordvest vil kjøre 
samme opplegg. Kanskje også for andreslått.  ➥

Fagtur for potetrådgivarar i 2020 starta i Sunndal. Her i åkeren til Per Grødal på Fale.  Foto: Frode Grønmyr
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Totalleverandør av kraftfôr, gjødsel,  
ensilering, såvarer og plantevernmidler.
Din lokale Norgesfôr-forhandler!

Røv Mølle, Vindøla 
Eiksenteret Malmefjorden 
Eiksenteret Surnadal 
Eiksenteret Ørsta, Ørsta 
Valldal Grønt, Valldal

Mer informasjon i  
HÅNDBOK I PLANTEKULTUR 
som distribueres i mars,
eller på plantekultur.no.

norgesfor.no

FOR ET GODT
TILBUD OG
BESTILLING:

FOR ET GODT
TILBUD OG
BESTILLING:

FOR ET GODT
TILBUD OG
BESTILLING:
Ta kontak   t med din
lokale forhandler.

Tlf.: 71 65 86 60
Tlf.: 71 26 34 00
Tlf.: 71 65 77 00
Tlf.: 70 04 85 50
Tlf.: 70 25 85 90
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 ■ ÅRSMØTET

VEKSTTORGET – BONDEBLADET OG NLR.NO
Veksttorget 2020 var et samarbeid mellom Bondebladet og 
Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Hver uke i vekstseson-
gen har NLR-rådgivere i hele landet rapportert om vær og 
vekst fra sin region i Bondebladet og på nlr.no. Veksttor-
get er korte statusrapporter gjennom vekstsesongen om 
vær (temperatur, sol, regn og vind) og vekst (hva dyrkes, 
arbeidsoppgaver, utvikling, avlinger, prognoser for avling og 
kvalitet, vinterskader, plantevernbehov, gode råd, forsøks-
arbeid m.m.).

MARKDAGAR KORN
I 2020 hadde Landbruk Nordvest fem markdagar i korn. 
Dei to første, i byrjinga av juni, var halde i Surnadal og 
Tresfjord. Her var ugras, integrert plantevern og avdrifts-
reduserande tiltak tema. Sist i juni var det ny markdag i 
Surnadal med tørke og vurderingar rundt vekstregulering 
og soppsprøyting som tema. 

Det har og vore kornmarkdagar i to av prosjekta vi har 
delteke i. I matkornforsøket på Mogstad hadde vi markdag 
saman med NORSØK i byrjinga av september og i «GodKar-
bon»-prosjektet (også i samarbeid med NORSØK) hadde vi 
markdag på Devold i Rauma i midten av oktober. I starten 

av november deltok vi på «Kløverstukveld» med tema korn 
saman med Røv Mølle. Vi brukar og å ha kornmøte i Molde 
og på Åndalsnes i oktober, men desse vart utsett grunna 
koronasituasjonen. 

MARKDAGAR POTET
Landbruk Nordvest har delteke på tre markdagar i potet i 
2020. Alle har vore i samarbeid med Sunndalspotet. På to 
av markdagane har Ole Morten Nyberg frå «Norgro» vore 
med. Tema har m.a. vore plantevern, sortar, verdiprøving og 
notering i Fruktklienten. 

I januar hadde vi plantevernmøte i samarbeid med 
Felleskjøpet og Sunndalspotet, og i desember deltok vi på 
sortsmøte med Sunndalspotet.

DEKNINGSBILEN
Dekningsbilen er eit nasjonalt prosjekt i regi av Norsk 
Landbruksrådgiving. Målsettinga er å kartlegge satellitt-
dekninga rundt i landbruksområda i Norge. Satelittdekning 
er avgjerande for å kunne ta i bruk ny teknologi innan m.a. 
presisjonslandbruk. Då «Dekningsbilen» vitja fylket, vart 
det skipa til møte 30. januar i Surnadal og 31. januar i Sunn-
dal, 1. februar i Fræna og 2 februar i Stranda. 

Agronomutdanning for vaksne
Agronomutdanning etter nasjonal modell for vaksenagronom vert med dette lyst ut.  
Skulestart veke 35/36 2021.

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 (Its’learning).

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: 01.04.2021. 

FO
TO
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http://nlr.no
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 ■ HMS-AVDELINGA

Årsmelding for  
HMS-avdelingen
ANNERLEDESÅRET
 ■ 2020 har vært et annerledes år. Det starta med blanke 

ark og god framdrift. Så kom koronapandemien med 
stor grad av nedstengning og usikkerhet for alle. Besøk 
og fysiske møter ble satt på vent. Hva ville framtida 
bringe? Begrep som smittevern, beredskap fikk en ny 
dimensjon. 

Det ble jobba med fullt trøkk for å få på plass gode 
dokumenter og digitale kursopplegg. Bønder tar smit-
tevern på alvor, og mange har gjort en ekstra innsats i 
løpet av året. Godt jobba!

BEMANNING, KONTORSTED  
OG GEOGRAFISK FORDELING.
HMS-avdelinga har 2 ansatte med totalt 1,5 årsverk. 

HMS rådgiver Annbjørn Husby i 100% stilling og 

kontorsted i Landbrukshuset på Skei i Surnadal fra 
august 2020. Han overtok stafettpinnen etter vikar Lars 
Tveit Lyche. 

Kari Fløystad i 50% stilling er stasjonert på Landbruk 
Nordvest sitt kontor, FK-bygget i Molde. 

Region Annbjørn: Rindal, Surnadal, Sunndal, Ting-
voll, Heim (Halsa), Aure og Smøla.

Region Kari: Molde, Rauma, Vestnes, Hustadvika, 
Gjemnes, Kristiansund, Aukra og Averøy.

HMS BESØK
Det er i 2020 gjennomført 54 ordinære gårdsbesøk. Vi er 
her på etterskudd både som følge av besøksrestriksjo-
ner under pandemien, og tid brukt til opplæring av ny 
rådgiver på Nordmøre. Det viste seg her etter utredning 
å være etterslep fra 2018 og 2019 også. Oppfølgingsbe-
søk kommer i tillegg. Ellers er det oppdrag med HMS 
rådgiving og hjelp med KSL i noen få tilfeller.

BEDRIFTSHELSETJENESTE
Alle bønder med HMS-avtale er tilknytta en Bedriftshel-
setjeneste for Helsekontakt.

I Annbjørn/Lars sitt område har bønder helsekontakt 
hos Midtnorsk HMS-senter i Surnadal. 

I Kari sitt område er det Stamina Helse, som i løpet 
av året har bytta navn til Avonova. De har kontor på 
Åndalsnes, i Molde, Elnesvågen og Kristiansund. Dette 
gir kortere reisevei for en del medlemmer.

 
KURS, FAGMØTER OG FOREDRAG
HMS-avdelingen har gjennomført tre kurs i «Praktisk 
HMS-arbeid» med 22 deltakere. Ett av kursene med 
ene kursdagen digitalt. Fem kurs i «Varme arbeider» er 
gjennomført med totalt 89 deltakere. Ett kurs ble avlyst 
pga. pandemien. Lars har hatt foredrag: «Trygg bruk av 
traktor på vei».

RINGREVEN 
Rådgiverne har levert fagstoff til Ringreven. Fast spalte 
er «Ringrevens Smarte hjørne». Vi har skrevet artikler 
som også er publisert på NLR sin intranettside.

FAGLIG SAMARBEID
Vi har felles interesser og godt samarbeid med Møre 
og Romsdal Bondelag; en spesiell takk til Arnar Lyche 
som nå går over i nytt virke. Gjensidige Nordmøre og 
Romsdal, nå Varig forsikring og Fylkeskommunen om 
gjennomføring av ulike temamøter og prosjekt. 

Vi samarbeider fra sak til sak også med andre faglag 
og organisasjoner i landbruket.
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PROSJEKT
Kari har gjennomført fire samlinger «Godt for bonden»; 
et prosjekt som er en møteplass for bønder, med sosialt 
samvær, en matbit og et inspirasjonsforedrag. Rådgiver 
Rose Bergslid sitt tema: «Derfor beundrer jeg bonden» og 
sexolog Laila Nøsen med tema: «Vern om lysten» har beg-
ge levert godt, og stemningen var god blant de frammøtte. 

Samlinga som skulle vært i mars ble gjennomført 
digitalt på høsten med Kari Hovde fra likestillingssenteret 
«KUN» i Steinkjer. Hun foredro om «Å elske en bonde». 
Godt oppmøte på Teams og viktig tema så vi håper å få 
Karin hit igjen på en fysisk samling ved en seinere anled-
ning. 

Sist ut heilt på grensa av stengning på grunn av korona, 
var trubadur, kåsør og humorist Odd Arne Halås med 
fokus på endringene som har skjedd i landbruket fra 70 
tallet og fram til i dag. Veldig bra. 

Det har vært jobba med prosjekt Brannforebygging, et 
tilbud blant annet til elever ved Gjermundnes Videregåen-
de skole.

Prosjekt «Bondens Nettverk» er i startfasen. Vi har fått 
tilsagn om prosjektmidler fra Fylkesmannen. Målet er å få 
til et formalisert samarbeid/nettverk av aktører som kan 
være til hjelp, når utfordrende livssituasjoner oppstår, og 
det kjennes vanskelig å håndtere alt aleine. Det gjenstår 
en del, men vi håper å få mye på plass i kommende år. 
Surnadal er tenkt som et av områdene for gjennomfø-

ring av prosjektet, grunnet nærhet til de fleste aktuelle 
aktørene.

NAV
Rådgiverne har samarbeid med Nav i flere saker. I forbin-
delse med hjelpemiddelsaker har Nav Hjelpemiddelsentral 
innvilga en søknad og avslått en søknad i 2020.

KUNNSKAPSBYGGING
Kari og Lars deltok på digital fagsamling for alle HMS-råd-
givere en dag i juni.  På Norsk Landbruksrådgiving sin 
digitale «Kursuka» i november deltok Annbjørn og Kari i 2 
dager. Annbjørn følger opplæring gjennom rådgiverskolen 
til NLR. Lars fullførte studiet HMS ved Universitet Nord 
med eksamen våren 2020. Annbjørn skal starte HMS-studie 
i 2021. 

Det gjennomføres fagsamlinger for HMS-rådgiverne i 
NLR annenhver torsdag morgen.

ANNET
Lars som var HMS rådgiver til august og er hovedverneom-
bud i Landbruk Nordvest.

Annbjørn ble ganske snart «data-ansvarlig» i virksomhe-
ten, og er vår IT-koordinator inn mot NLR. Kari sitter som 
ansatt-representant i styret til Landbruk Nordvest. 

Ny DL har vært med ut på HMS-besøk til medlem Lars 
Tveit Lyche ang. ny HMS avtale.
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 ■ BYGGTEKNISK AVDELING

Arbeid i avdeling Bygg- 
teknisk planlegging 2020
MEDARBEIDAR I 2020 
Bjørn Steinar Skarbø. Han har 75 % stilling som bygnings-
rådgjevar, 12,5 % stilling som redaktør for Ringreven og  
12,5 % stilling som kursadministrator. 

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

AKTIVITET
Byggeteknisk seksjon er no igjennom sitt 11. driftsår i Land-
bruk Nordvest. 

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

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

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

Planleggingsoppdrag i 2020:

Mjølkeproduksjon  10 
Sau 6 
Ammeku 10
Gris 1 
Gjødsellager 1 
Biogassanlegg - utgreiing 3 
Armeringsplanar driftsbygningar 8
Byggeleiing/byggekontroll 8 
Bygningssøknad / ferdiggodkjenning 2
Tekniske utgreiingar 5 
Reiselivsanlegg 2
Fruktlager 2 
Inn på tunet 1 
Utgreiing verneverdi 1 
Førelesing på kurs o.l.  2
Markdag 1 
Søknader innovasjon Norge 2
Høytørke 1 
Korntørke 1
Undervisningsbygg 1 

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

Ringreven kom ut med to nummer i 2020. I tillegg ar-
beidde han med samansetting og montasje av Årsmelding 
for Landbruk Nordvest. 

Til utgåve nr. 2 vart det skifta leverandør av trykkeri-
tenester i samarbeid med Språksmia i Valldal. Språksmia 
utfører også layout/montasje av bladet. Ny avtale kom øko-
nomisk sett slik ut at dette ikkje medfører større kostnader 
for LNV enn trykkekostnaden utgjorde tidlegare. I tillegg 
frigjer det ein del arbeidstid for Landbruk Nordvest 

MARKNADEN FOR PLANLEGGING  
AV LANDBRUKSBYGG
Situasjonen med noko mindre etterspurnad etter plan-
leggingstenester i 2019, held fram inn i 2020. I løpet av 
året har dette endra seg ein del, og ved utgangen av året 
ligg etterspurnaden av slike tenester over det som var ved 
årsskiftet 2019/20. 

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

Uvissa i 2019 kring nedskalering av mjølkeproduksjonen 
på grunn av komande utfasing av eksportstøtte til meieri-
produkt, tok ei litt uventa vending i 2020. Rett nok var det 
mange som nytta seg av tilbodet om statleg utkjøp av mjøl-
kekvote. Men dette, saman med forseinka oppstart av Tine 
sitt nye meieri i Irland kombinert og større etterspurnad 
etter norskproduserte matvarer, har ført til at mjølkebøn-
dene no vert bedd om å produsere meir enn kvoten i staden 
for pålegg om mindre slik det var varsla. 

Etter ein periode med stans i finansiering av utbygging 
for sau, er det no opne for slik finansiering v slik utbygging i 
noko avgrensa omfang. 

Men det har framleis vore stans i finansieringa av hus til 
svin i 2020 sjølv om marknaden har endra seg til det positi-
ve for norskprodusert svinekjøt.

Seksjonen fekk i 2019 tildelt midlar frå Fylkesmannen til 
eit prosjekt som skal søkje å finne økonomisk berekraftige 
bygningsløysingar for overgang til lausdrift i mindre buska-
par. Dette prosjektet går fram til våren 2021, men på grunn 
av vanskar med gjennomføringa på grunn av korona-situa-
sjonen, har ein søkt om forlenga gjennomføringsfrist.

Seksjonen har delteke i prosjektet «Kalvelykke», eigd 
av NORSØK på Tingvoll, om ku og kalv som går saman i 
mjølkeproduksjon. Prosjektet starta hausten 2019, og det 
har vore arbeidd ein del med dette i 2020. Prosjektet skal 
avsluttast sommaren 2022. 
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Det er også skrive ein del artiklar med byggstoff  
i Ringreven.

Kunnskapsoppdatering

■  Seminar om kalvestell, NMBU på Ås, 1. februar
■  Fagsamling i NLR Bygg nettbasert 25-26. mars
■  Vidaregåande kurs i «Archicad» (teikneprogram) 24-25 

september
■  Kursveka i NLR, nettbasert, 10-13. november

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

TILLITSVERV
Bjørn Steinar Skarbø har vore styremedlem i fagforei-
ninga «Naturviterne i NLR». Vinteren 2020 vart han valt 
til nestleiar, og etter sommarferien var han fungerande 
leiar. Der igjennom er han leiar i det sentrale forhand-
lingsutvalet for Naturviterne i NLR. Dette er eit verv som 
nødvendigvis tek ein del tid. Landbruk Nordvest får delvis 
kompensert tidsbruken dette medfører frå NLRs sentra-
leining.

Vervet inneber m.a. deltaking på tariffkonferansar, 
styremøte, lønstingingar og førebuingar til slike. I 2020 vart 
han medlem i referansegruppe for organisasjonsvurdering 
av NLR.

Driftsbygninga til Asbjørn 
Dahlen på Osmarka i Gjem-
nes. Bildet er som ein ser tatt 
i byggetida. 
 Foto: Bjørn Steinar Skarbø. 
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 ■ VEKSTSESONGEN 2020

Årets vekstsesong 2020
Vêr og vekst 2020

 ● AV AKSEL DØVING

 ■ Kvart år er spesielt, enkelte år er 
meir spesielle enn andre. Når det har 
gått eit år eller to, har vi som regel 
gløymt det som vi trudde var veldig 
spesielt. På våre kantar varierer vêret, 
men i gjennomsnitt for året er det 
mykje som jamnar seg ut. 

Det som heilt klart merka seg ut, 
og som hadde stor påverknad på 
årsveksten i 2020, var snø og kulde i 
mai. Det stemmer ikkje alltid at det 
«gjør bondens lader fulde». Snø og 
kulde i fruktblomstringa er i alle fall 
uheldig.

TOTALSKADE PÅ LINGE
Kuldeperioden i mai kom medan 
plomme og morell sto i full blomst på 
Linge, noko som ga totalskade. For an-
dre vekstar var den kjølige perioden 
berre ei kjølelagring, dvs. forseinking 
av veksten. 

Derimot var den brå overgangen 
frå fuktig og kjølig i mai til varme 
og tørke i juni ein stressfaktor for 
dei fleste planter. Truleg gjekk dette 
utover årsveksten i mange kulturar. 
Vatning er det einaste som er effektivt 
for å redusere stresset.

MOTSETTE MÅNADER
Mai-juni betyr mykje for årsveksten, 
og alle figurane viser same tendensen. 
Mai var ein månad med lave tempera-
turar, nedbør på om lag det doble av 
normalen og ei solinnstråling som var 
lav. Juni var det mange måtar det mot-
sette, lite nedbør, høge temperaturar 
og mykje solinnstråling. Temperatur 
og nedbør er dei klimafaktorane som 
tradisjonelt har vore målt, og som vi 
gjerne trur betyr det meste. Solinn-
stråling er ein av mange faktorar som 
har stor betydning. Sola gir energi til 
fotosyntesen som er fabrikken i plan-
ta. Solstrålane fører også til høgare 
bladtemperatur, noko som kan bety 
meir enn lufttemperaturen. 

Månadsnedbør for Eide på Nordmøre 2020 samanlikna med gjennomsnittet for 1955-2020. 
Det norske meteorologiske institutt.

Månadsmiddeltemperatur for Tingvoll 2020 samanlikna med gjennomsnittet 1997-2020. 
Landbrukets Meteorologiteneste.

 Globalstråling på Linge i Valldal for 2020 samanlikna med gjennomsnitt for åra 1997-2020. 



ÅRSMELDING • 2020LANDBRUK NORDVEST

29

 ■ VEKSTSESONGEN 2020

Grovforåret 2020
 ● AV JON GEIRMUND LIED

 ■ På seinhausten 2019 fekk vi ein lengre periode med bar-
frost mange stader i fylket. Då våren kom opplevde mange 
at enga var noko tynn. Timotei hadde klart vinteren dårleg. 
I tillegg fekk ein fleire stader i fylket angrep av stankel-
beinlarvar. Mest opplevde ein uttynning av enga, sjølv om 
ein også opplevde totalskade. Mykje nedbør i april og mai 
samt lave temperaturar, særskilt utover i mai, skulle gje god 
busking. Så kom juni med varme og tørke. Mange opplevde 
ei moderat  førsteslåttsavling. Når så tørken heldt fram til 
andre veka i juli vart det ein dårleg start på gjenveksten 

etter 1. slått. Også andreslåtten vart moderat over store 
delar av fylket. 

August var ein middels månad, både med omsyn til 
nedbør og temperatur, slik at gjenvekst til 3. slått var ok. 
September var svært våt, slik at ugraskamp og brakking var 
vanskeleg før i oktober, som var ein tørr månad. Innimel-
lom var der dagar gode temperaturar også. Likevel vart nok 
arealet med brakking noko mindre enn ein kunne ønske.

I delar av fylket er der stor skadebeiting av hjort. Hjorten er 
totalt sett den desidert største skadegjeraren i grasproduksjo-
nen. Hjortestamma er for stor og må reduserast mykje for å 
kunne oppnå gode avlingar i dei områda som er mest plaga.

Plommetre i bløming på Linge 2. april 2020. Den tidlege bløminga kombinert med kulde og snøfall i mai viste seg å 
bli katastrofal for plomme og morellhausten i bygda.  Foto: Aksel Døving. 
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Grønnsaker på Smøla
 ● AV GUNN RANDI FOSSLAND

 ■ Våronna foregikk i to etapper. Noe våronn ble gjort 
fra midten av april fram til månedsskiftet april/mai. 
Resten av våronna måtte vente til slutten av mai da vi 
hadde snø liggende ei ukes tid i mai. Mai var kald og 
fuktig. Det tok derfor litt tid før det igjen ble forhold for 
våronnarbeid. Juni var imidlertid uvanlig varm og tørr. 
Det ble derfor rask spiring i de sist sådde gulrotåkrene, 
men det ble tørt nok etter spiring og ut juni måned. 
Resten av sesongen mangla det imidlertid ikke på fuk-
tighet! Juli var forholdsvis kald og våt. August og første 
uka i september retta opp litt av de dårlige vekstforhol-
da i juli, men så ble det dessverre fuktig igjen. Heldigvis 
ble det noen fine dager i oktober slik at alt av gulrot 
kunne høstes til slutt.

Den planta kålrota og noe av den sådde måtte høstes 
for hand på grunn av vanskelige innhøstingsforhold. 
Det var for bløtt til å høste maskinelt. 

GULROT
Om lag halvparten av åkrene ble sådd i slutten av april, 
men resten måtte vente til slutten av mai grunnet for-
hold beskrevet over.

Ugras
Det er balderbrå og tungras som er problemugrasa 
i gulrotåkrene. Det er svært vanskelig å ta balderbrå 
når den har passert frøbladstadiet. På de først sådde 

åkrene var det ikke mulig å foreta ugrasbekjempelse 
til rett tid da snøen lå på det tidspunktet. Mange kom 
derfor for seint i gang med ugrasbekjempelsen her og 
både tungras og balderbrå fikk et forsprang som det var 
vanskelig å ta igjen.

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

Mekanisk ugrasbekjempelse er ofte vanskelig å få til 
da myrjorda er for våt store deler av sesongen (omplan-
ting av ugraset).

KÅLROT
Det meste av kålrota ble sådd i 2020 og det foregikk i 
månedsskiftet mai/juni. Noe ble planta i begynnelsen 
av juni.

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

Kålmøllen var på plass også i 2020, men nå var vi 
bedre forberedt. Kålmøllen hadde gode forhold i juni, 
men det kalde og våte været i juli bremsa heldigvis an-
grepet mye. Regnværsperioder vanskeliggjorde imidler-
tid også bekjempelsen da det ikke var mulig å komme 
seg utpå når en burde. Et problem er at kålmøllen er 
resistent mot «Karate» (pyretroider). Andre midler må 
derfor benyttes mot larvene av kålmøll som er de vi 
bekjemper. Ikke den voksne møllen.

GJØDSLING I GRØNNSAKER 
Planlagt overgjødsling i juli og begynnelsen av august 
ble vanskelig i mange åkrer på grunn av svært fuktig 
jord som gjorde kjøring umulig. Det ble noe nitrogen-
mangel i enkelte kålrotfelt av den grunn.

I løpet av sesongen så vi tegn til næringsmangel 
i gulrot og innsendte bladprøver bekrefta at det var 
magnesiummangel. Flere dyrkere bladgjødsla derfor en 
til to ganger med flytende magnesiumgjødsel.

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

MINDRE PÅ LAGER
Avlingsregistrering viste at gulrotavlinga lå om lag 10 
% under 2019-sesongen (som var et godt avlingsår). 
Avlingene inn på lager ble noe lågere enn hva avlings-
kontrollen tilsa.

Lagringssesongen så langt viser at det er noe gulrot 
som ikke har lagra så bra som året før. Det er derfor en 
del utsortering.

Avlingsmessig ble det heller ikke noe toppår for kål-
rota. De vanskelige vekstforholda i juli og utover høsten 
får ta noe av skylda. 

Utfordrende forhold i gulrotåker på Smøla i juli 2020.
 Foto: Gunn Randi Fossland.
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Kornåret 2020
 ● AV FRODE GRØNMYR

 ■ 2020 vil gå inn i historia som eitt av dei mest utfordrande 
kornåra i historia i Møre og Romsdal. 

Ein kort periode med mildvêr gjorde at ein del fekk sådd 
kornet dei siste dagane i april. Noko vart også sådd i første 
halvdel av mai. Men denne perioden var prega av låg tem-
peratur og nedbør. I fleire veker var åkrane dekt av snø. Det 
vart ikkje gode forhold for såing før etter 20. mai. 

Det var knytt stor spenning til om dei tidleg sådde 
åkrane hadde overlevd fleire veker med kulde og snødekke. 
Dette såg for det meste ut til å ha gått bra. Det var betydeleg 
betre busking på åkrane som var sådd tidleg enn dei som 
var sådd seint. Ein god del næring gjekk tapt, og mange 
åkrar vart tilleggsgjødsla.

TØRKE I JUNI
Heile juni var uvanleg tørr og varm. Mykje av korndyrkinga 
i Møre og Romsdal ligg på sandjord og tåler tørke dårleg. 
Mange åkrar fekk difor tørkeskade og svært dårleg busking. 

På grunn av tørken vart svært få åkrar vekstregulert og 
mange droppa soppsprøyting.

I juli slo vêret om og vart vått og forholdsvis kjøleg. Med 
glisne åkrar var det god plass for etterrenningar. I enkelte 
åkrar utgjorde etterrenningane så mykje som 85%. Åkrar 
som var sådd tidleg på tørkesterk jord klarte seg best.

ETTERRENNING
Mykje etterrenning samt fuktig og kjøleg vêr utover etter-
sommar og haust gjorde at modninga vart sein, og det vart 
svært krevjande å få treska kornet.

I løpet av sesongen vart nokre kornåkrar slått til fôr, 
og nokre fekk så mykje legde og groing at dei ikkje kunne 
haustast. Men til slutt fekk dei fleste treska. Avlingsnivået 
varierte frå dårleg til middels og vassprosent og kvalitet var 
dårlegare enn normalt. 

2020 vart altså ein kornsesong dei fleste helst vil gløyme, 
men fordelen med korndyrking er at ein kan starte med 
blanke ark året etter, og da blir det kanskje det beste korn-
året i historien.

Tresking av kornforsøk på Mogstad i Surnadal. Lars Lyche er pilot under (over)oppsyn av Sverre Heggset.  Foto: Frode Grønmyr.
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Potetåret 2020
 ● AV FRODE GØNMYR

 ■ Oppstarten av potetåret 2020 var prega av ein kald vår. 
For å klare å starte leveringa av tidlegpotet rundt sankt-
hans, er ein avhengig av å få sett ein del potet under plast 
i april; og ein er avhengig av sol og ein viss temperatur for 
å få nok varme under plasten. Utover i mai såg dette svært 
dårleg ut med låg temperatur og lange periodar med snø-
dekke. Medan andre fekk problem med tørke i juni, vatna 
tidlegpotetprodusentane og fekk utnytta varmen. Dermed 
klarte tidlegpotetene å hente inn mykje av det tapte og var 
klare til levering til rett tid.

SLUTT MED REGLONE
Eit stort spenningsmoment før sesongen 2020 var forbudet 
mot dikvat (Reglone). For å erstatte Reglone, vart det både 
teke i bruk nye kjemiske middel (Spotlight plus og Gozai) og 
risknusing. Sidan dei nye midla ikkje har effekt mot tørråte 

slik som Reglone, var det større behov for tørråtesprøyting i 
samband med vekstavslutninga. 

Potetdyrkarane har ikkje vore så påverka av den spesiel-
le sommaren som korndyrkarane. Potet blir for det meste 
dyrka på lett jord som er kjørbar kort tid etter regn. Det 
meste av potetjorda blir og vatna slik at ein ikkje får store 
avlingsutslag av tørke.

LITE SKURV
Sunndalspotet melder at det vart funne lite vorteskurv 
og mykje mindre sølvskurv enn dei siste åra. Det har vore 
noko problem med rustring i Nansen og Beate. For første 
gong på mange år vart det funne to parti med tørråte. Det 
var mykje skalmisfarging. 

Totalt sett var avlinga i 2020 middels, men kvaliteten var 
god, og utsorteringa har vore mindre enn vanleg.

Bærsesongen 2020
 ● AV AKSEL DØVING

 ■ Bærdyrkarane var truleg den gruppa av bønder som i 
størst grad fekk merke Covid19. På våren var det usikkert 
om ein kunne få nok sesongarbeidarar frå utlandet. Med 
bruk av testing og karantene gjekk det likevel bra for dei 
fleste, men enkelte kom litt seint i gang. Mange bærdyrka-
rar måtte organisere arbeidarane på ein annan måte enn 
tidlegare. Enkelte måtte også gjere bygningsmessige inves-
teringar for kunne dele folka opp i mindre grupper. 

Covid19-restriksjonar førte til at fleire var heime i ferien. 
Dette ga stor etterspørsel etter jordbær og delvis også brin-
gebær. Avlingar litt under normalen og stor interesse for 
bær ga gode prisar. Det er sjølvsagt gledeleg med bra prisar, 
men ein ser samtidig at prisgapet mellom bær til konsum 
og -industri aukar.

JORDBÆR
Forholdsvis mild vinter med snødekke på mange felt ga stort 
sett bra overvintring. Likevel litt vinterskade lavt i terrenget, 
truleg pga. lave temperaturar i november. Rekordvarme i juni 
ga tidleg start og ein del av arbeidshjelpa måtte vente med 
å begynne pga. karantenereglane. Bortsett frå problema i 
starten har det likevel gått bra å få hausta jordbæra. 

Skiftande ver er det normale på våre kantar, men særleg 
mai-juni i år var spesielle. Det gjekk frå snø og kulde i mai 
til rekordvarme i juni, det førte til stressa planter og stort 
behov for vatning. Vêrforholda ga bråmodning, litt små bær 
og tendensar til misforma bær.

STRESS
Lave temperaturar i mai og rekordvarme i juni ga spesiel-
le vêrtilhøve. Sjølv med god vatning var plantene stressa. 
Særleg Polka ser ut til å tole varme og tørkestress dårleg, 
det går utover både vekst og bærstørrelse. Forholdsvis få 
plantevernproblem. I enkelte felt var det store angrep av 
jordbærsnutebille, i andre mindre enn normalt. Ein kan sjå 

Hilde Hegnes er i ferd med å sette potetforsøk på Musgjerd i Sunndal. 
Foto: Frode Grønmyr
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litt spinnmidd og mjøldogg utan det er noko problem. Det 
finnes også litt jordbærmidd i enkelte felt. 

Polka og Korona er hovudsortar. 

BOR-MANGEL
Kald mai og rekordvarme i juni ga små bær og en del 
misforma bær i Polka. Misforma bær og bær der frøa sit 
utanpå, kan likne på bor-mangel. Bladanalysar frå felt med 
mykje misforma bær viste eit borinnhald i nedre kant av 
optimalområdet. Normalt skulle ikkje dette gi mangel-
symptom, likevel kan vi ikkje sjå bort frå at bladgjødsling 
med bor kunne hjelpe. 

ULIKE EIGENSKAPAR
Saga har klart seg godt, store bær også i slutten av sesongen 
og på eldre felt. Saga er rask å plukke, den har opne planter 
og store bær, men litt mindre avling enn Polka. Også i Saga 
var det tendens til misforma bær, men mindre alvorleg enn 
i Polka. Sonata gir godt resultat i tunnel, men den toler lite 
regn og blir lett blaut på friland. Florence dekker markna-
den etter hovudsortane, den er vintersvak og gir ikkje topp 
avling, men har fine, haldbare bær. Bæra toler også å stå 
i felt etter at dei er modne. Det vert planta mest Polka og 
Korona, men også litt Rumba, Sonata, Florence og Malwina.

SMITTERISIKO
Det vert planta både norske planter og importplanter. Im-
portplantene har god kvalitet og kjem i rett tid og rett antal, 
men med ein kalkulert risiko for smitte. Norske plante-
produsenter har dessverre problem med å følge opp, både 
når det gjeld mengde og kvalitet. Enkelte dyrkarar kjøper 
likevel konsekvent berre norske planter pga smittefaren 
med import. Junigulsjuke har vore eit problem med norske 
Polka-planter. I verste partia har 30-50% hatt symptom i 
større eller mindre grad. Plantene med junigulsjuke er svek-
ka, dei gir mindre bærstørrelse og redusert avling. Det ser 
ut til at plantene frå og med 2019 er fri for dette problemet. 
Det er litt tunnelproduksjon av jordbær i Møre, det aller 
meste av tunnelbæra vert dyrka i jord. Det er litt prøvedyr-
king i substrat på table-top.

Det har vore en del gråskimmel i enkelte felt. Det er vel-
dig stor variasjon, så det er usikkert om dette skuldast resis-
tens eller om det er tilfeldigheiter med sprøyting, dyrkings-
forhold, lokalklima, vatningsrutinar e.l.  Mykje kvitfly i år. 
Lite lærråte. Det er litt av både spinnmidd og jordbærmidd 
å sjå i felta, i mange tilfelle nok til at ein kanskje bør sprøyte 
etter sesongen. Lite lærråte i år. I enkeltfelt har det vore litt 
jordbærfrøbille, som tar frøa og gjer bæra blaute.

STANKELBEINLARVER
Stankelbeinlarver har gjort stor skade i enkelte nyplantin-
gar der det er planta etter gammal eng. I verste felta har 
larvane teke halvparten av plantene. Det er nå på etter-
sommaren sett veldig mye vaksne myrstankelbein over alt. 
Dersom man skal plante jordbær etter gammal eng vil det 
truleg lønne seg å brakke og ta ei god jordarbeiding tidleg 
på hausten året før. Litt meir ugras og utløparplanter etter 
at det vart slutt på Reglone. Kanskje også litt meir luking. 

Spotlight er ein gong tillaten etter sesongen. Vi manglar 
eit svimiddel som kan brukast før blomstring. I tillegg har 
Spotlight dårlegare verknad enn Reglone.

BRINGEBÆR
Det var bra overvintring og god bryting også nedover 
stenglane. På same måte som for jordbær var det i år stor 
etterspørsel og bra prisar. Sesongen starta om lag til vanleg 
tid, men var litt kortare.  Avlingane var litt under normalen 
dvs rundt 90% av normalavling. God kvalitet, stor andel 
konsumbær også på friland. Tunneldyrking gir likevel stør-
re andel konsumbær, det betyr mykje for økonomien.

Mykje barksprekking svekker skota og opnar for sjuk-
dommar og skadedyr, dette gir igjen tendensar til bladgul-
ning. Oppsprekking ser ut til å vere eit aukande og saman-
sett problem. Ein ser litt både av spinnmidd og bladmidd, 
men det er under kontroll. Sein haustsprøyting mot 
bladmidd er avgjerande.

GLEN AMPLE
Glen Ample er dominerande sort. Den gir stor avling og 
faste bær som toler transport og omsetning. Det ser ut til at 
Glen Ample i tunnel er meir mottakeleg for bladmidd enn 
andre sortar. I tillegg finst det sortar som er minst like gode 
på smak og fastheit, men ofte med litt mindre avling. Det er 
dyrka litt Agat, den har veldig god smak, plantene ser friske 
ut, men den gir kanskje litt mindre avling enn GA. 

Her er ingen substratdyrking eller langskotdyrking av 
bringebær i vårt distrikt, men vi har ein del i tunnel, som 
har gitt gode resultat.

Modne jordbær i tunnel 5 juni 2020. Foto: Aksel Døving.
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Prosjektarbeid i 2020
HJORTEBEITEPROSJEKTET I MØRE OG ROMSDAL
 ■ Gunn Randi Fossland

Formålet med prosjektet er bedre å dokumentere hjorte-
beiteskader på dyrka mark, samt foreslå konkrete tiltak for 
bedre å ivareta landbruksinteressene i hjorteforvaltningen.

Det er etablert 30 beiteregistreringsfelt hos 15 feltverter. 
Hos hver feltvert ble ett felt etablert i gjenlegg, og ett felt i 
etablert eng. På hvert felt blir et lite areal gjerda inne med 
anleggsgrinder (tre stk. i trekant). Høsterute på 0,5x0,5 
meter – både innenfor og utenfor gjerdet. Gjerdene skal 
stå kontinuerlig i heile forsøksperioden. Registreringer 2 
ganger per vekstsesong i 3 år. 

Feltene ble etablert i 2019 og i 2020.
Prosjektet støttes økonomisk av Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune.  Noen enkelt-
kommuner har også gått inn og støtta registreringsarbeidet 
slik at det var mulig å etablere flere felt enn disse 30 «fylkes-
felta». Det gjelder Aure kommune og Sunndal kommune.

 
MENTORORDNINGA 2020
 ■ Gunn Randi Fossland

Mentorordninga innebærer at en «fersk» bonde, eller noen 
som begynner med «ny» produksjon, gjør en formell avtale 
med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner 
i drifta i ett år. Ordninga ble nasjonal i 2020. Vi deltok med 
12 par i 2020. Alle gjennomførte «med stil», til tross for 
utfordringene som koronasituasjonen medførte i forhold til 
fysiske treff. De 12 para jobba med ulike fagfelt/produksjo-
ner, melk- og kjøttproduksjon, korn, markedshage (grønn-
saker) og snittblomster. Vi viser ellers til artikkel i Ringre-
ven 2/2020. Samarbeidsparter har vært faglaga i landbruket 
og Innovasjon Norge.

Det gis nå økonomisk støtte over jordbruksavtalen. Gunn 
Randi Fossland er regionkontakt og ansvarlig for ordninga i 
Landbruk Nordvest.

KLIMALANDBRUK I MØRE OG ROMSDAL
 ■ Gunn Randi Fossland

Prosjektet har som mål å presentere og innføre «Klimakal-
kulatoren» for landbruket i Møre og Romsdal. Vi skal tilby 
informasjon og rådgiving om klimagasser fra landbruket og 
hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere utslippa 
på gardsnivå. Prosjektet skal jobbe med å motivere gardbru-
kere til å velge klimavennlige løsninger gjennom å vise «beste 
praksis». Det planlegges Teamsmøter, fagdager og lokale 
markvandringer med klimatiltak som tema. I 2020 ble det 
arrangert klimafagdag i Molde 1.10. med om lag 60 deltakere. 
Tema for dagen var mellom anna «Fossilfritt landbruk, myr-
dyrking og klimagasser og presisjonslandbruk».

Prosjektet er 3-årig og blir støtta økonomisk av Møre og 
Romsdal fylkeskommune.

Registrering av beiteskader forårsaket av hjort. Bildet er tatt før andre 
slått på Dromnes i Aure kommune 14. august 2020. 
 Foto: Gunn Randi Fossland.
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GROVFÔRSKOLEN
 ■ Nina Iren Ugelvik og Frode Grønmy r

Kull 2 av Grovfôrskkolen var fordelt på to grupper, ei i 
Vestnes og ei i Nesset-området, starta opp i slutten av 2019 
og var opprinneleg planlagt å vere ferdig hausten 2020. 
Prosjektet skulle og vere ferdigstilt innan utgangen av 2020. 
Men med korona-restriksjonar vart samlingane dessverre 
utsett, så vi har att siste dagsamling for kull 2, samt mar-
kvandringar som gjennomførast på vårparten. 

Gruppene har til no vore igjennom det meste som høyrer 
med grovfôrlinja, med gjennomgang av grovfôrøkonomi, 
val av arter og sortar, jordarbeiding og fôrkvalitet.

Prosjektet har fått utsett tidsfrist og skal no vere ferdig 
innan august 2021. 

ØKOLOGISK LANDBRUK
 ■ Maud Grøtta 

Med prosjektmidler via Norsk landbruksrådgiving kan vi 
gi rådgiving innen økologisk produksjon. I 2020 ble det 
gjennomført 12 NLR Økologisk førsteråd, 8 NLR Økologisk 
grupperåd, 1 NLR Økologisk rådgivingsavtale og 1 NLR 
Økologisk informasjonsmøte. De fleste grupperådene var 
innen tema Markedshage, altså allsidig småskala grønn-
sakproduksjon. Etter mars foregikk grupperådene, med ett 
unntak, digitalt vha. Teams.

FAGRESSURS
Fra 2019 trappet arbeid med økologisk landbruk opp 
i Norsk landbruksrådgiving ved økte bevilgninger 
og økte forventninger fra myndighetene. Landbruk 
Nordvest er involvert ved at Maud Grøtta deltar som 
fagressurs innen grovfôr. Fagressursgruppene skal 
arbeide med utvikling av rådgiving og kompetanse-
heving for rådgivere og gardbrukere i hele landet. Et 
viktig resultat i 2020 var at det ble sendt ut epost-
meldinger til gardbrukere med økologisk grovfôrdyr-
king i hele landet. Dette har fått navnet Økologisk 
grovfornytt og blir sendt ut i starten av hver måned 
gjennom hele året. 

LYSSIV
Oppstart av et forsøk med tiltak mot lyssiv kom i 
gang med utgangspunkt i den samme finansier-
ingen. Dette er et samarbeid mellom Landbruk 
Nordvest og to andre rådgivingsenheter. Landbruk 
Nordvest deltar også i et prosjekt, sammen med alle 
de andre rådgivingsenhetene, der grovfôrprøver 
fra sauegårder med økologisk drift ble samlet inn 
og analysert. Prosjektet er ledet fra NLR Agder. Vi 
forventer at analyseresultatet skal peke på noen 
utfordringer ved økologisk produksjon. 

JORDSATSING
 ■ Maud Grøtta

Norsk Landbruksrådgiving har overtatt oppgaver fra 
«Foregangsfylke jord» og er forventet å arbeide for 
bedre jordhelse i hele landet. Som del av dette har 
Landbruk Nordvest i 2020 arrangert 1 kurs og 15 
markdager med tema jord. Disse arrangementene 
var basert på «Jordlappen» som er en framgangs-
måte for å undersøke jorda. Vår rådgiver Maud 
Grøtta deltar i nasjonal fagressursgruppe for jord. 
Jordsatsinga skal være relevant for både økologisk og 
konvensjonelt landbruk.

TRUA NATURTYPER I KULTURLANDSKAPET 
 ■ Maud Grøtta 

I 2020 har Landbruk Nordvest ikke hatt noen oppdrag 
innen dette fagfeltet. Maud Grøtta har deltatt i referanse-
gruppe for Miljøvernavdelinga sitt arbeid med trua naturty-
per, gruppa hadde ett møte i 2020.

MERMOLD
 ■ Frode Grønmyr

Formålet med MERMOLD-prosjektet er å sjå på 
korleis tilsetting av ulike typar organisk materiale 
og bruk av fangvekst påverkar innhald av organisk 
materiale i jorda, avling og sjukdomar i intensiv 
potetdyrking. Sunndalspotet er prosjekteigar og 
NORSØK har prosjektleiinga. Rolla til Landbruk 
Nordvest er å gjennomføre feltforsøk med tidleg-
potet på Grøa i Sunndal. Prosjektet er finansiert av 
Regionalt Forskingsfond (RFF) Midt-Norge. (Sjå også 
under forsøk)

Raigrasgjenvekst fotografert hausten 2020.  Foto: Nina Iren Ugelvik.
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 ■ PROSJEKTARBEID

CHARCOAT
 ■ Frode Grønmyr

Forsking har vist at biokol kan ha hemmande effekt på 
skadelege mikroorganismar på planter. Prosjektet skal 
sjå på om dekking av gulrot og potet med biokol kan gje 
mindre angrep av sjukdomar på lager. Forsøk skjer både i 
laboratorie, på lager og i produksjon. Landbruk Nordvest 
si rolle er å delta i arbeidet med påføring av biokol på potet 
i Sunndal og vere med når potetene skal inn i produksjo-
nen. Landbruk Nordvest skal dokumentere arbeidet med 
bilete og skrive ein rapport som ser på miljøutfordringar og 
utfordringar i pakkeri. NORSØK er ansvarleg for prosjektet. 
Finansiert av RFF Midt-Norge.

GODKARBON
 ■ Frode Grønmyr

Målet med prosjektet har vore å finne effekten av einsidig 
korndyrking samanlikna med korn i vekstskifte. Det er valt 
ut gardar i Surnadal og Solør/Sør-Østerdal der ein har sett 
på karbonlagring, jordfruktbarheit, biologisk aktivitet, jord-
struktur og andre jordfysiske forhold. NORSØK er prosjek-
teigar og NMBU, NLR Innlandet og Landbruk Nordvest har 
vore samarbeidspartnerar. Prosjektet er finansiert av Land-
bruksdirektoratet (Klima- og miljøprogrammet). Feltarbei-
det vart gjort sommaren og hausten 2020 og samanstilling 
og formidling av resultat vil skje i 2021.

LOKAL VERDIKJEDE MATKORN
 ■ Frode Grønmyr

Det langsiktige målet for prosjektet er å vere med og eta-
blere ei lokal verdikjede for matkorn i Møre og Romsdal der 
bakeri og forbrukarar får kjøpt lokalproduserte økologiske 
kornprodukt. Landbruk Nordvest si rolle har vore å gjen-
nomføre feltforsøk med aktuelle sortar av bygg og havre.

KIL-PROSJEKT I POTET
 ■ Frode Grønmyr

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

KLIMAVERKNADER OG PROGNOSAR  
I FRUKT OG BÆR
 ■ Prosjekteigar: Landbruk Nordvest
 ■ Ansvarleg: Aksel Døving

Dette er eit mindre prosjekt finansiert gjennom grøntsat-
singsmidlane som er disponert av NLR, og ein må sjå dette 
i samanheng med dei to andre prosjekta med liknande 
tema. Samla tilskotsbeløp kr 100.000. Data over avlingar og 

haustetid er samla inn frå fruktlager, bærmottak og andre 
omsetningsorganisasjonar. Klimadata er henta frå det nor-
ske Meteorologisk institutt og frå VIPS. Basert på desse data 
er det utvikla modellar som skal brukast til prognosering, 
og for å forklare klimaverknader i frukt og bær. Prosjektet 
er gjennomført etter planen og vart avslutta i 2020.

NYTT PROGNOSEVERKTØY FOR BETRE  
ØKONOMI I FRUKT- OG BÆRNÆRINGA
 ■ Prosjekteigar: Innvik Fruktlager SA
 ■ Ansvarleg i LNV: Aksel Døving

Dette er eit treårig prosjekt 2019-2022 finansiert av utgrei-
ings- 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. 
Dette skal gi enkle verktøy som mottaka kan bruke i sitt 
prognosearbeid. I hovudsak er det arbeidd data med frå 
Sogn og Fjordane, men fleire skal etter planen med i 2021. 
Prosjektet går som planlagt og skal avsluttast våren 2022.

Bilde frå forsøksfelt for verdiprøving bygg i Tresfjorden i 2020. Her 
unge kornplanter i vekst på forsommaren.  Foto: Nina Iren Ugelvik.
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 ■ PROSJEKTARBEID

KLIMAVERKNADER, KLIMAENDRINGAR OG  
PROGNOSAR I BÆR, GRØNSAKER, POTET OG KORN
 ■ Prosjekteigar: Landbruk Nordvest
 ■ Ansvarleg: Aksel Døving
Dette er eit treårig prosjekt finansiert av utgreiings- og 

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

BIOSTIMULANTAR I JORDBÆR NYPLANTING
 ■ Prosjekteigar: NLR Innlandet og Landbruk Nordvest
 ■ Ansvarleg: Aksel Døving

Dette er eit mindre prosjekt over to sesongar som er finan-
siert av NLR grøntsatsingsmidlar. Nyplanta jordbærplanter 

vart behandla med Aminosol og Acadian i 2020. Våren 2021 
skal vekst og utvikling registrerast.  

HAUSTGJØDSLING I JORDBÆRSORTEN SAGA
 ■ Prosjekteigar: NLR (Innlandet og Nordvest)
 ■ Ansvarleg: Aksel Døving

Dette er eit mindre prosjekt over to sesongar som er finan-
siert av NLR grøntsatsingsmidlar. Eit etablert felt med jord-
bærsorten Saga vart gjødsla med nitrogen til ulike tidspunkt 
hausten 2020. Våren 2021 skal tal knoppar og blomster 
registrerast. 

LAGER 2020
 ■ Prosjekteigar: NLR Sentralt

Det var planlagt eit større seminar over to dagar om lagring 
av friske planteprodukt i mars 2020. Pga. Covid19 vart det 
avlyst dagen før det skulle gjennomførast. I staden vart det 
gjennomført som webinar med mange korte bolkar over 
fleire dagar. Bærrådgivaren deltok i planlegginga og med eit 
innleiande foredrag om lagring av frukt og bær.

.Forsøksfelt i 2020
VERKNAD VED TILFØRSEL AV KALIUM  
SEINT I VEKSTSESONGEN
 ■ Feltansvarleg: NIBIO

Etter 1.slått sesongen 2020 vart det lagt ut eit forsøksfelt 
hos Odd Kåre Askeland, Aukra. Forsøksfeltet er eitt av fleire 
NIBIO har av same sort fleire stader i landet. Målet er å 
undersøke verknaden ekstra kaliumgjødsling tilført seint i 
vekstsesong har for 2.slåtten 2020 og 1.slåtten 2021, samt 
for overvintringsgraden.

ENGBELGVEKSTER
Hensikten med dette feltet er å bli kjent med flere arter og 
sorter av engbelgvekster: kløversorter, luserne, tiriltunge 
m.fl. Feltet ble sådd forholdsvis seint i 2019. I 2020 ble det 
gjort registreringer i feltet: dekningsgrad av belgvekst og av 
ugras, antall og form på rizobiumknoller på røttene, farge på 
planter og knoller. Det ble gravd og sett på jordstruktur på 
noen ruter. Dette er ett av ti slike felt fordelt utover landet. 
I vårt felt hadde kvitkløver og rødkløver greid seg bra, mens 
de andre artene var det lite av. 

STRANDSVINGEL LN-171
I dette feltet blir strandsvingelsortene Swaj og Kora sam-
menlignet med andre grasarter. Spørsmålet er om strands-
vingel kan erstatte engsvingel i grasfrøblandingene. 2020 
var tredje engåret. Feltet skal også høstes i 2021. Feltet vårt 
som ligger i Gjemnes kommune, er ett av 11 felt i en serie 
som styres av NIBIO.  

GULROTSORTER 2020
Til sammen 8 sorter ble prøvd på Smøla i år. Hovedfeltet lå 
i åkeren hos Jorna og Odd-Harald Solheim. Elsa og Jørgen 
Holmen sådde også noen av de nye sortene. 
Den nye sorten «Allyance» var avlingsvinner på Smøla i 
2020. Vi har prøvd den i 2 år nå, og den ser ganske lovende 
ut. Sorten er sterk mot bladsjukdommer og gropflekk.

Resultata fra årets sortsprøving blir gjennomgått i felles-
skap på et nasjonalt sortsmøte i regi av Norsk Landbruks-
rådgiving. Lokalt ble resultatet presentert på et Teamsmøte 
for dyrkere den 19. november.

STARTGJØDSLING I GULROT
Vi ønska å skaffe oss erfaring og kunnskap om startgjødsling 
til gulrot på myrjord på Smøla. Ofte er det en kald og tørr 
periode om våren og vi ville undersøke om veksten til gulrota 
kunne dra nytte av at fosfor var lettere tilgjengelig i starten. 

Det ble anlagt et enkelt registreringsfelt hos Jorna og 
Odd-Harald Solheim. Bladanalyser, analyse av gulrota, 
jordprøver og avlingskontroll ble foretatt. Resultatet ble 
presentert for dyrkerne på et Teamsmøte.

Arbeidet ble finansiert gjennom NLR-Grøntsatsingsmidler.

KORN 
I 2020 hadde Landbruk Nordvest to kornforsøk. Det eine for-
søket var «Verdiprøving byggsorter, Østlandet og Midt-Norge 
2020». Feltet samanlikna eksisterande marknadssortar av 
2-rads og 6-rads bygg med nye sortar og utanlandske sortar. 
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 ■ FORSØKTSFELT

Hausting av 2.slått på forsøksfeltet på Aukra i 2020 med Lars Tveit Lyche i aksjon.  Foto: Nina Iren Ugelvik.

«Allyance» – en lovende ny gulrotsort. Bildet er tatt i forsøksfelt hos Jorna og Odd-Harald Solheim på Smøla 6. oktober 2020.  
 Foto: Gunn Randi Fossland.
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For at ein ny sort skal bli godkjend og komme inn på sortslista 
må den gjennom tre års verdiprøving. Årets felt låg i Tresfjor-
den og feltvert var Hans Jakop Frostad. På grunn av den van-
skelege vekstsesongen vart det til slutt avgjort at feltet ikkje 
skulle treskast. Det var gjort notering både av etterrenning 
og av aksknekk/stråknekk/legde. Kanskje kan vi lære noko 
om kva sortar som toler ekstreme forhold best frå dette feltet. 
Ansvarleg for feltet er NIBIO.

Det andre kornforsøket heitte «Sorter av bygg og havre». 
Her prøva ein ut aktuelle sortar av bygg og havre med 
tanke på økologisk korndyrking. Feltvert var Arild Mogstad 
i Surnadal. Forsøket er finansiert av økologisk prosjekt og 
kompetansemidler frå Norsk Landbruksrådgiving. Forsøket 
er ein del av prosjektet Lokal verdikjede matkorn i regi av 
NORSØK (les meir under omtale av prosjekt).

Som ein kuriositet kan vi nemne at det vart sendt inn 
kornprøver frå nokre sortar i kvart av felta til Universitetet 
i Bergen. Arkeologar skal analysere korna for å samanlikne 
med korn funne i utgravingar. Målet er å finne ut korleis 
gjødslingsnivået var.

POTET
Landbruk Nordvest hadde tre forsøksfelt i potet i 2020. I 
regi av NIBIO hadde vi forsøksfelta «Verdiprøving halvseine 
potetsortar i Midt-Norge 2020» og «Kjølmark-mottakelighet 
i potetsorter 2020». 

Verdiprøvingsfeltet såg på eksisterande marknads-
sortar samanlikna med nye sortar frå Graminor. Felt-
vert var Berit Rolandsen og Jarl Gravem. Som for korn 
er verdiprøvinga ein del av godkjenningsordninga for 
nye sortar. I kjølmarkfeltet vart eit felt med seks ulike 
sortar anlagt på eit areal utsett for kjølmark. Formålet 
er å sjå om det er sortsforskjellar når det gjeld kjølmar-
kangrep.

Det tredje forsøket er ein del av MERMOLD-pro-
sjektet i regi av NORSØK. Her ser ein på effekt av ulike 
jordforbedringsmiddel i moldfattig sandjord brukt til 
tidlegpotetproduksjon. Ved anlegging av forsøket i 2019 
vart det tilført biokol blanda med flytande biorest, fast 
biorest og husdyrgjødsel til ulike ruter. Halve feltet vart 
sådd med fangvekst (haustrug) etter hausting av pote-
tene. Feltet blir avslutta i 2022. Feltvert er Per Grødal.

BLADFAKS-AVLING OG KVALITET  
SAMANLIKNA MED TIMOTEI
Det vart i 2019 lagt ut to felt i denne serien, i Hustadvika 
og Stordal. Begge felta hadde dårleg tilslag på blad-
faksrutene. Feltet i Hustadvika var så dårleg at det vart 
bestemt å droppe dette. Feltet i Stordal vart drifta og 
hausta, men resultata er sterkt påverka av det dårlege 
tilslaget i såingsåret.
 ■ Feltvert: Stordal samdrift

Blomstring i potetsorten Asterix i Valldal 23 juli 2020. Foto: Aksel Døving.
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 ■ VÅRE RÅDGIVINGS- OG TENESTETILBOD

Ørsta

Valldal

Molde

Sunndalsøra

SurnadalTingvoll 

Tustna 



HOVUDKONTOR

Besøksadresse:
Fannestrandvn 63,
6415 Molde

Postadresse
Fannestrandvn. 63,
6415 Molde

Internett: nordvest.nlr.no

ADMINISTRASJON

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

RÅDGJEVING

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

AVLØYSARTENESTER

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

BYGGTEKNIKK

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

HMS

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

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

 ■ VIKTIGE ADRESSER

 ■ RÅDGIVINGSAVDELINGA

 ■ TJENESTEAVDELINGA ■ ADMINISTRASJON  ■ BYGG  ■ NLR HMS

MOLDE

MOLDE MOLDE MOLDE

VALLDALTINGVOLLAURE

SURNADAL

SURNADAL

ØRSTAMOLDE

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

Hilde Hegnes 
95 75 03 68

Sunndal,
tidl. Nesset

Maud Grøtta
95 84 78 93

Gjemnes, 
Tingvoll

Frode Grønmyr
48 06 85 43

Surnadal,  
tidl. Halsa,
Rindal 

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

Lars Tveit Lyche
47 90 66 04 

Hustadvika, 
Gjemnes

Sverre Heggset
97 14 54 45

Hustadvika

Aksel Døving
95 74 81 79

Heile fylket

Jon G. Lied
41 44 87 79

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

Grovfôr/
grønsaker Grovfôr

Grovfor/ 
økologisk

Grovfôr/potet
korn Grovfôr Grovfôr

Grovfôr
U/I-mek Bær

Avd.leiar
Grovfôr

Avdelings- 
leiar

Lønnings- 
konsulent

Avløysar-
administrasjon

Avløysar- 
administrasjonDagleg leiar Økonomileiar Byggteknikk HMS HMS

Selma Cowan
92 68 39 40

Tatjana
Libakiene
92 64 87 10

Ingvild
Skjørsæter
45 29 20 01

Marte Alnes
46 43 20 50

Stig Runar 
Størdal
94 13 49 88

Marit
Bjerkeset
41 56 87 10 

Bjørn Steinar
Skarbø
90 66 26 27
Heile fylket

Kari Fløystad
90 70 59 80

Romsdal 

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

 ■ JORD OG PLANTEFAG

SUNNDAL

Grovfôr

Lars Gunnar 
Flatvad
932 71 873
Sunndal,
tidl. Nesset
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