
Våronnmøter / medlemsmøter 
 Program, tid og stad, sjå side 2 og 3 

 

Digitalt årsmøte 2. april 2020  
Utsendingar til årsmøtet vart valt på medlemsmøta 
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Invitasjon til medlemsmøter 
Tid og sted i tabellen under. Møt opp der det passer deg best 

Varighet: 2,5—3 timer 

Medlemsvalde utsendingar på årsmøtet 2019 

Valkrins Valt utsending Valkrins Valt utsending 

Vestnes Sverre Nordeide 
Sande/Herøy/
Ulstein/Hareid Erling Ove Flø 

Norddal/Geiranger/
Liabygda Nils Jarle Hjelme Smøla/Aure Hans Olav Husby 

Sunndal Ole Magne Bjørnhjell Smøla/Aure Ole Wegard Iversen 

Gjemnes/Kristiansund Rolf Kristian Blekken Averøy Bjørn Erik Rånes 

Gjemnes/Kristiansund John Eikenæs Stranda/Sykkylven Martin Vågsæter 

Nesset Nikolai Finset Stranda/Sykkylven Peder Vik Stave 

Surnadal/Rindal/Halsa Ståle Ansnes Tingvoll Jens Kristian Eikrem 
Surnadal/Rindal/Halsa Endre Roaldset Ørsta Geir Hole 

Rauma Stig Brøste Ørsta Bjørn Rekkedal 

Rauma Per Jonas Bakke Volda Inge Moen 

Molde Øyvind Krakeli Fræna Ole Fredrik Rødal 

Eide Arnfinn Lien Fræna Anne Berit Myrbostad 

Stordal/Skodje/Ørskog Mikal Skodjereite Aukra Knut Røsøvåg 
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Val av utsendinger  
Kvart valområde vel 1 utsending som skal representere sitt område i årsmøtet og 2 varautsendingar for 
kvar utsending for 1 år. Dei seks største valområda skal velje 2 utsendingar. Fleire valområde kan kallast 
inn til same medlemsmøte. 

 

Dei 6 største valområda er 
Fræna:133, Surnadal/Rindal/Halsa: 96, Stranda/Sykkyvlen: 95, Smøla/Aure: 92, Ørsta:92 og Gjemnes/
Kristiansund: 91 

Frå Styret / administrasjon 
 Velkommen ved representant i lokal valkomité/

styremedlem 
 Organisasjonssaker – med innslag frå tenester 

og HMS, avhengig av Kva tilbod vi har i det 
aktuelle området 

 Val av delgater til årsmøtet, torsdag 19.03 kl. 
10-15.30, Scandic Alexandra, Molde 

 Serveringstidspunkt tilpassast tid og sted 
 
 
 
 

Frå rådgiving  
 Etter klimaavtalen mellom Staten og 

Bondelaget / Småbrukarlaget: Kva skal 
landbruksrådgivinga bidra med? 

 Våronn-nytt med vekt på frø og gjødsel  

Frå HMS 
 Gode råd for god «bondehelse»  
 
Frå Tenester 
 Orientering om programvara «Proresult» 
 Om velferdsordningar 

Program på medlemsmøtene 

Desse støtta Landbruk 
Nordvest økonomisk i 2018 

Annonsørar i Ringreven, kr 79 000 

 Addcon Nordic  

 Miljøkalk AS  

 Nortura  

 Omya Hustadmarmor AS 

 Langnes marmorbrudd 

 Møretre AS  

 Visnes Kalk AS  

 Yara  

 Eurofins Agro Testing Norway AS 

 Gjensidige Forsikring Nordmøre og 

Romsdal  

Kommunal støtte 

 Aukra   12 000 

 Aure   45 000 

 Averøy   34 000 

 Fræna   40 000 

 Molde   30 000 

 Nesset   48 000 

 Norddal           100 000 

 Smøla   30 000 

 Stordal   15 000 

 Sunndal   50 000 

 Surnadal   50 000 

 Tingvoll   45 000 

 Vestnes   45 000 

 Ørskog    5 000 

Til saman            474 000 

  

Støttemedlemskap kr 91 760 frå 

Felleskjøpet Agri SA 50 000 

Norgesfôr AS   40 560 

Tine SA     1 200 

«Å sjå det store i det små» Framsidefoto: Nina Iren Ugelvik 
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Årsmøte 2020 
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 halde digitalt via 
«Teams» torsdag 2. april kl. 10.30  
 

Møteplan 
Kl. 10.30 Registrering av delegatar 

Kl. 10.45  Årsmøtesaker, sjå sakliste nedanfor 

Kl. 11.30 Pause 

Kl  11.35 Årsmøtesaker held fram 

Kl. 12.15  Pause 

Kl  12:20 Årsmøtesaker held fram 

Kl. 13.00 Slutt 
 

Årsmøtesaker 
1. Godkjenne innkalling og sakliste 

2. Velje referent og to medlemar til å skrive under 

møteboka saman med møteleiar 

3. Handsame årsmelding og revidert rekneskap 

4. Vedta disponering av årsresultatet etter forslag frå 

styret. 

5. Fastsette kontingentsatsar for 2020 

6. Få framlagt styret sitt budsjett og arbeidsplan for 

inneverande år. 

7. Handsame innkomne saker  

8. Halde val som er førebudd av valnemnda i følgje 

valnemndinstruksen: 

a. Val av styreleiar for 1 år 

b. Val av 2 styremedlemar for 2 år. 

c. Val av nestleiar for 1 år mellom styremedlemane 

d. Val av 3 varamedlemar i nummerorden til styret 

for 1 år. 

e. Val av leiar, nestleiar (for 1 år) og 1 medlem 

(for 3 år) i valnemnda. 

f. Val av 3 personlege varamedlemar i valnemnda 

for 1 år. 

g. Val av møteleiar med varamedlem for neste år. 

h. Årsmøtet vel revisor for eit år om gongen etter 

forslag frå styret. 

Styret foreslår: Ole Enge Botten AS 

Alle personval under punkt 8 a – c skal vere 

skriftlege. Andre val blir skriftlege dersom nokon 

krev det. 

9. Fastsetje godtgjersle til tillitsvalde etter innstilling 

frå valkomiteen. 

Pause i årsmøtet 2019. I år blir det digitalt årsmøte. Foto: Rune Sjåholm. 
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      Årsmelding 2019 
Formål 

Vedtektenes, § 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 ulike 

tenester til landbruket og til næringslivet elles, med 

hovudvekt på det medlemmene har behov for. 

Landbruk Nordvest skal fremje det landbruksfaglege 

miljøet i distriktet.  

 

I 2019 er det fortsatt kun Landbruk Nordvest som har 

organisert rådgiving, HMS og velferdstjenester i en og 

samme organisasjon. Denne organiseringa er forankret i 

gjeldende strategi- og årsplan. 

 

Medlemstall 

31.12.2019 hadde Landbruk Nordvest 1 336 (1 352) 

medlemmer – en nedgang på 1,1 %. Vi har utført 

lønnsarbeid for 579 medlemmer.  

 

Ansatte 

Landbruk Nordvest hadde pr 31.12.2019 17 kontoransatte 

• 8 ansatte med 6,4 årsverk i rådgiving innen jord og 

plantekultur 

• 1 ansatt med 0,75 årsverk innen bygningsrådgiving 

• 5 ansatte med 4,3 årsverk innen tjenester, 

• 2 ansatte med 1,5 årsverk innen HMS  

• 2 ansatte med 1,1 årsverk innen administrasjon 

(overlapping adm/rådgiving).  

Totalt var antall årsverk 156 i 2019. Blant avløserne er det 

60 som har mer enn 50 % stilling. 

Vakant stilling i jord og plantekultur på Indre Nordmøre, 

ble besatt 1.10.2019.  

Vikariat innen HMS ble besatt 1.9.2019, som følge av at 

Sigmund Moen Trønsdal har fått ett års permisjon for å 

prøve seg som HMS rådgiver i Trøndelag. 

 

Arbeidet i styret 

Styret hadde i 2019 8 styremøter. Det behandlet 47 

vedtakssaker og 30 orienteringssaker: 

• Årsplan 2019 og budsjett 2019, forankret i strategiplan 

2017-2020 

• Oppfølging av økonomi og regnskap målt mot budsjett 

på hvert eneste styremøte 

• 14 medlemsmøter ble gjennomført med tilsammen 169 

frammøtte perioden 15.02 – 22.02.19  

• Årsmøtet i Landbruk Nordvest ble arrangert 28. mars 

2019 

Styret ga innspill til jordbruksforhandlingene innen 

følgende områder: 

• Verdiskaping 

• Bondehelse 

• Jordvern 

• Klimastrategi 

 

Strategiprosess og retningsvalg 

«Landbruk Nordvest inn i framtida» 

Styremøte nr 4/2019, sak 29/19, omhandlet LNVs framtid med 

disse problemstillingene og påfølgende vedtak: 

• Står vi godt rustet til å møte framtida? 

• Hvordan møter vi framtida med tanke på: 

• Økonomi 

• Tjenestetilbud  

• Omgivelser med stadig raskere endringstakt 

• Driver vi med de riktige tingene? 

• Tjenester 

• Rådgiving 

• Er vi optimalt organisert? 

• Struktur 

• Knytning mot paraplyorganisasjoner 

• Bemanning 

• Har vi god nok oppslutning? 

• Ift potensial 

• Er drømmen om å samle Møre og Romsdal en utopi? 

• Jamfør gjeldende strategiplan og LNVs innspill i 

gjennomført strategiprosess innen NLR 

Oppfølging av denne styresaken medførte en prosess i 

samarbeid med Innovasjon Norge, i regi av Protomore v/

høgskolen i Molde. Det ble gjennomført to workshops og to 

styremøter, med oppfølging i personalmøter og felles 

medarbeidersamling og styremøte i desember. 

 

Selv om ny strategi først skal vedtas på årsmøtet i 2021, er det 

fornuftig å bruke god tid i form av å starte tidlig og på den 

måten sørge for god involvering og forankring blant ansatte og 

medlemmer. Problemstillingene vil bli drøftet under 

medlemsmøterunden 2020 og tas med inn i årsmøtet 2020. 

 

Økonomisk utvikling og resultat 
Budsjettmålet for 2019 var drift i balanse, uavhengig av 

renteberegning. Renter skal komme som et tillegg til drift i 

balanse. Resultatet ble slik. 

 

Administrasjon 

Grep foretatt i 2018, videreført i 2019: 

Medlemskontingent er i sin helhet inntektsført administrasjon 

Planlagt reduksjon av totalt 1,75 årsverk siste halvår 2018 ned 

mot 1,2 årsverk videreført i 2019. Avgang har ikke blitt 

kompensert i form av nyansettelse 

Lavere administrativ belastning på operative avdelinger 

 

Avdeling tjenester 

‘Overskudd kr 918 575 – kr 573 037 bedre enn budsjett. Det er 

kr 715 339 bedre enn resultat 2018 

Vurdering:  

Tall i parantes gjelder for 2018 
om ikke annet er nevnt. 
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Styreleder Inge Martin 

Karlsvik.   

Alle foto: Bjørn Steinar 

Skarbø.   

• God måloppnåelse målt mot budsjett 

• Enda bedre Resultatforbedring målt mot 2018  

• Fokus: stoppe nedgang i omsetning 

• God måloppnåelse i 2019 – både i form av flere kunder og økt 

omsetning 

  

Avdeling rådgiving 

Overskudd kr 183 762 – kr 161 997 bedre enn budsjett,  

kr 161 973 bedre enn resultat 2018. 

Vurdering 

• God måloppnåelse målt mot budsjett 

• Enda bedre resultatforbedring målt mot 2018 

• Fokus: inntjening, individuelle resultatkrav og oppfølging 

 

Avdeling bygg 

Underskudd kr 136 861 – kr 141 042 under budsjett,  

kr 95 161 bedre enn resultat 2018. 

Bygningsrådgiver har fra og med siste halvdel 2018 overtatt 

redaksjonsansvar for Ringreven og kursadministrasjon for 

rådgivingsavdelinga. I tillegg er bygningsrådgiver engasjert i arbeid 

med biogass i LNV 

Vurdering  

Resultatforbedring målt mot 2018 

Arbeid på tvers gir optimal ressursutnytting og bedre resultat for 

virksomheten totalt 

Fokus: økt inntjening, individuelle resultatkrav og oppfølging 

 

Avdeling HMS 

Underskudd kr 96 185 – kr 109 838 under budsjett, kr 12 628 bedre enn 

resultat 2018. 

Vurdering 

• Resultatforbedring siste to år 

• Fokus: økt inntjening og individuelle resultatkrav 

• Arbeid på tvers gir optimal ressursutnytting og bedre resultat 

• Overlapping september/oktober i forbindelse med permisjon og 

vikariat 

 

Resultat totalt 

Overskudd kr 863 727 – kr 478 610 bedre enn budsjett,  

kr 983 810 bedre enn resultat 2018. 

Vurdering 

God måloppnåelse 

Fokus 

• Stoppe nedgang i omsetning 

• Økt inntjening 

• Prosjektavkastning 

• Strukturert oppfølging  

 

Oppsummert avdelingsvis (NLR og NLT) og LNV totalt 

 Resultat for Landbruk Nordvest SA: Overskudd kr 863 727 

 

Omsetning 

Selskapet har hatt en omsetningsøkning på 3,98 %. 

Egenkapitalandelen utgjør 19,9 % (15,46 %). 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets 

eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 

 

Nestleder Wenche 

Ytterli 

Styremedlem May Britt 

Hyllnes 

Styremedlem Bjørn 

Helge Rønneberg 

Tilsettvald 

styremedlem  

Kari Fløystad 

Styremedlem  

Ove Dimmen 
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Tillitsvalgte etter årsmøtet 2019  
Styre 
Styreleder  Inge Martin Karlsvik  Eide 

Nestleder  Wenche Ytterli  Rauma 
 

Styremedlemmer, valgt for 2018 og 2019 

1. Bjørn Helge Rønneberg Norddal 

2. Ove Dimmen   Ulstein 

Styremedlemmer, valgt for 2019 og 2020 

3. May Britt Hyllnes  Gjemnes 

4. Wenche Ytterli   Rauma 

Styremedlem, valgt av de ansatte 

Kari Fløystad med vara Nina Iren Ugelvik 
 

Varamedlemmer i nummerorden valgt for 2019 

1. Jorunn Kvernen   Frei 

2. Berit Rolandsen   Sunndal  

3. Sigurd Saure   Ørsta 

 

Valgkomité 
1, og leder for 1 år   

Jannicke Tafjord   Eidsdal  

2, og nestleder for 2 år   

Svanhild Kvernberg  Nesset 

3, og medlem for 3 år   

Lars Bæverfjord   Surnadal 

 

Personlige varamedlemmer til valgkomiteen, 

valgt for 2019 

1. Erling Ove Flø   Ulstein 

2. Arne Bjørn Mauset  Molde  

3. Elin Moen   Surnadal  

 

Årsmøteleder med vara for 2020 
Møteleder  

Hegelin Waldal   Valldal 

Vara for møteleder 

Bastian Weiberg-Aurdal  Sykkylven  

 

Revisor:  
Nordmøre Revisjon, Ole Enge Botten AS   

Forutsetning for fortsatt drift 

Etter styrets oppfatning er forutsetningene for fortsatt drift 

til stede. Årsregnskapet for 2019 er satt opp under den 

forutsetninga.  

  

Arbeidsmiljøet 

Etter gjeldende lover og forskrifter fører virksomheten 

oversikt over totalt sykefravær blant de ansatte. I 2019 var 

sykefraværet 0,9 % (2,4 %) blant de kontoransatte. Dette er 

et lavt tall og vitner om et meget godt arbeidsmiljø. Det har 

ikke forekommet ulykker som har forårsaket skade på 

kontoransatte i 2019. 

 

Samlet sykefravær blant avløserne var 4,3 % i 2019 (2,0 

%). Det har blitt meldt inn 6 (5) yrkesskader. Det er videre 

meldt inn 0 (0) alvorlige arbeidsulykker i 2019 (fravær > 6 

mnd). 

HMS håndbok for avløsere blir delt ut til nyansatte 

avløsere, og i Landbruk Nordvest oppdateres IK håndbok 

og Personalhåndbok kontinuerlig. AMU 

(arbeidsmiljøutvalget) har hatt fire møter i 2019. LNV er 

medlem i Landbrukets HMS tjeneste og har IA avtale.  

Oppfølging av medarbeidere i form av kursing, 

personalmøter, medarbeidersamlinger og 

medarbeidersamtaler i Landbruk Nordvest foregår 

regelmessig og systematisk: 

• Regelmessige personalmøter 

• Todagers samling i desember, der også styre og 

valgkomite involveres 

• Årlige medarbeidersamtaler 

• Drøftingsmøter med tillitsvalgte og medarbeidere ved 

behov 

• Årlige, lokale lønnsforhandlinger og drøftinger med 

tillitsvalgte innen tre tariffområder: Fellesforbundet, 

Negotia og Naturviterne 

 

Ytre miljø 

Virksomheten som drives av Landbruk Nordvest, 

forurenser det ytre miljø i svært liten grad. 

Avfallshåndteringa blir gjennomført slik at kommunale 

krav blir oppfylt. Rådgivinga som utføres av Landbruk 

Nordvest blant medlemmene, påvirker det ytre miljø sterkt 

i positiv retning. Mye av arbeidet går nettopp på å gi råd 

om rett gjødsling, fornuftig plantevern, vedlikehold av 

kulturlandskap, vern og stell av kulturminner, håndtering 

av avfall m.m. Under forsøksarbeid der det blir nytta 

kjemiske plantevernmiddel, blir arbeidet utført i samsvar 

med GEP-standard dokumentasjon. 

 

Likestilling og mangfold i styret og hos ansatte 

Kjønnsfordelingen i styret er godt ivaretatt. 

Blant de sju faste møtende, er det tre menn og fire kvinner. 

Rådgivingsavdelinga, jord og plantekultur, bygg og hms, 

består nå av fem kvinner og seks menn. 

Tjenesteavdelinga besår av fem kvinner, ingen menn. 

Daglig leder er mann.  

Total fordeling blant de kontoransatte er ti kvinner og sju 

menn – ei god fordeling kjønnsmessig, men også med tanke 

på bakgrunn, egenskaper, kompetanse og ferdigheter. En 

velfungerende organisasjon er avhengig av mangfold.  

I forhold til nyrekruttering er kvalifikasjoner viktig, men også 

personlige egenskaper. De to nyansettelsene i 2019 har 

medført en betydelig foryngelse av organisasjonen. 

 

Blant avløserne er kvinneandelen 29 %. 

 

Kort om avdelingenes arbeidsområder 
 

Rådgivingsavdelinga 

arbeider med forsøksarbeid, rådgiving innen jord og 

plantekultur, jord- og planteprøvetaking, 

gjødslingsplanlegging, grøfte- og dreneringsplaner, hjelp med 

SMIL- søknader og annet som medlemmene trenger bistand 
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til. En av våre ansatte arbeider med bygningsplanlegging, 

mens vår økonomistilling fortsatt står vakant. To av våre 

medarbeidere har kompetanse til å drive med 

driftsplanlegging. 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 rådgivingsavdelinga. 

 

Tjenesteavdelinga 

Tjenesteavdelingas arbeidsområde er hovedsakelig 

avløsertjenester, landbruksvikar, klauvskjæring, 

vikartjenester, komplett lønningsregnskap, dokumentasjon av 

avløserutgifter og velferdsordninger i landbruket. I tillegg 

har avdelingen blitt mer aktiv med tanke på kursing og 

kompetanseutvikling blant våre avløsere og 

landbruksvikarer, der også HMS inngår som en vesentlig del 

av arbeidet. 

 

HMS avdelinga 

jobber hovedsaklig 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. 

• Rådgiverne følger opp bekymringsmeldinger og har 

kontakt med bønder som i perioder står i tøffe 

livssituasjoner. 

 

Ringreven 

Ringreven er medlemsbladet til LNV. Bladet kom ut med to 

nummer i 2019. Salg av annonser dekker om lag 2/3 av 

utgiftene til trykking og porto. Ringreven er også tilgjengelig 

på nett: nordvest.nlr.no/medlemssider/ringreven/   

 

Hjemmeside 

«nordvest.nlr.no» er adressa til vår hjemmeside. 

Tjenesteavdelinga har eget område på denne sida, med link til 

NLT sin hjemmeside: landbruknordvest.no. Med knytning mot 

begge våre paraplyorganisasjoner vil dette bli et mye mer 

tilgjengelig kunnskapsgrunnlag for våre medlemmer, herunder 

tilgang til fagstoff fra øvrige rådgivingsenheter. Arbeidet med 

design pågår kontinuerlig. 

 

Representasjon 

• Vi var som vanlig representert med stand på Dyregoddagene 

i månedsskiftet august/september. Våre bidrag var også 

fagforedrag og undervisning – i tillegg til stand.  

• Vi var representert ved næringsdelen i tilknytning til 

årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag. 

• Vi deltok under vår- og høstsamling i NLT og ved kursuka i 

NLR.  

• I tillegg er vi alltid representert og aktivt til stede under 

årsmøtene i våre to paraplyorganisasjoner: NLT og NLR. 

• På det utvidede fylkesstyremøtet i Møre og Romsdal 

Bondelag med tema «Uttale til jordbruksforhandlingene» 

deltok Inge Martin Karlsvik på vegne av Landbruk Nordvest. 

 

Organisasjoner og organisasjonstilknytning 

Landbruk Nordvest er medlem i Norsk Landbruksrådgiving 

(NLR) og Norske Landbrukstenester (NLT). Begge 

paraplyorganisasjoner 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 mars 2019 møtte LNV med følgende 

delegasjon: Inge Martin Karlsvik og Wenche Ytterli. Ivar Aae 

ble gjenvalgt som første vara til styret i NLR.  

Under årsmøtet i NLT i april var LNV representert med: Inge 

Martin Karlsvik, sammen med representanter fra de øvrige 

NLT-lagene i Møre og Romsdal. 

Foto: Ingvild Skjøsæter 

https://nordvest.nlr.no/medlemssider/ringreven/
http://nordvest.nlr.no
http://www.landbrukstenester.no/
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Landbruk Nordvest regnskap 2019 
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 Årsmøtesak 4:  Disponering av årsresultatet 
 Styret anbefaler at årets overskudd, kr 863 727, tillegges egenkapitalen.  

Landbruk Nordvest balanse 2019 
EIENDELER 31.12.2019 31.12.2018 

ANLEGGMIDLER     

Varige driftsmidler     

  Maskiner og anlegg 12 332 18 251 

  Driftsløsøre 381 112 463 848 

SUM ANLEGGSMIDLER 393 444 482 099 

      

OMLØPSMIDLER     

Sum Varer 71 692 37 174 

Fordringer     

  Kundefordringer 10 541 301 8 758 194 

  Krav på tilskudd 354 022 27 000 

  Andre fordringer 412 015 886 490 

Sum fordringer 11 307 338 9 671 684 

Sum Bankinnskudd 7 036 715 8 423 305 

SUM OMLØPSMIDLER 18 415 745 18 132 163 

      

SUM EIENDELER 18 809 189 18 614 262 

      

EGENKAPITAL OG GJELD 31.12.2019 31.12.2018 

EGENKAPITAL    

Opptjent egenkapital     

Annen egenkapital 3 742 186 2 878 459 

SUM  EGENKAPITAL 3 742 186 2 878 459 

      

GJELD     

Kortsiktig gjeld     

  Leverandørgjeld 49 227 285 725 

  Betalbar skatt 5 563 4 274 

  Skyldige offentlige avgifter 9 378 445 9 814 219 

  Annen kortsiktig gjeld 5 633 768 5 631 585 

Sum kortsiktig gjeld 15 067 003 15 735 803 

SUM GJELD 15 067 003 15 735 803 

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 18 809 189 18 614 262 
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Arbeidet 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 

bønder. Vi formidler også arbeidskraft utenfor 

landbruksnæringen til andre typer oppdrag i vårt område.  

  

Avdelingen har arbeidsgiveransvaret for avløsere og 

landbruksvikarer, enten de er fast ansatt eller innleid 

midlertidig for eksempel i forbindelse med sesongarbeid 

eller i vikariat.  

Bonden er oppdragsgiver for avløseren og har ansvar for 

sikkerheten (HMS) på eget gårdsbruk og at avløseren ikke 

jobber utover grensene for arbeidstid etter 

arbeidsmiljøloven.  

 

Bemanning og administrasjon i avdelingen 

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 % stilling med å administrere 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 torsdager i 

oddetalls uker.  

Ingvild Skjørsæter 

Ansatt i 90 % stilling og jobber med rekruttering, land-

bruksvikarplaner, klauvskjærings- og avløser-

administrasjon og kursing. Videre hjelper hun 

medlemmene med sykerefusjonssøknader og hun er ansvarlig for 

inforskrivet som vi sender ut 6 ganger per år til våre avløsere. Hun 

er også en aktiv bidragsyter til Ringreven. Kontorplassering i 

Molde. 

Tatjana Libakiene  

Ansatt i 90 % stilling som lønnsansvarlig, og jobber i tillegg med 

kontraktsadministrasjon for avløsere. Kontorplassering i Molde. 

Marit Bjerkeset 

Økonomiansvarlig i 100 % stilling med ansvar for økonomi, 

regnskap og fakturering. Kontorplassering i Molde.  

Selma Cowan 

Ansatt i 100 % stilling som avdelingsleder med kontorplassering i 

Molde og etter avtale på Sunndalsøra.  

 

Ingvild Skjørsæter hadde sitt siste år som hovedverneombud. 

Albert Lillebostad er fortsatt verneombud for avløserne i 

Nordmøre og Romsdal, mens Jan Pål Fugledal hadde vervet på 

Sunnmøre. Det ble gjennomført 16 vernerunder i 2019, inkludert 1 

som HMS rådgiver i NLR Vest utførte. 

 

Økonomi og resultat 

Avdeling tjenester hadde i 2019 en omsetning på kr 56,86 mill. 

(55,05 mill.). Tallene viser en høyere omsetning enn året før, som 

er første gang på flere år. Årsaken er trolig flere kunder som 

bruker oss, samt høyere tilskuddsrammer for ferie/fritid. 

  

Medlemsutvikling og utført arbeid  

I 2019 er det ført lønn for  548 (546) medlemmer med rett til 

refusjon av utgifter til avløsning. Det ble utfakturert 

avløserkostnader gjennom laget for ca. 42,7 mill. kr. (ca. 41,5 

mill.). Disse utgiftene omfatter lønn, feriepenger, 

Deltakere på avløserkurs i Molde i 2019. Foto: Ingvild Skjørsæter 
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arbeidsgiveravgift, sykepenger, forsikringer og obligatorisk 

tjenestepensjon. I tillegg kjøpte kundene landbruks-

vikartjenester for ca. 3,5 mill.(4,2 mill.). Det er i tillegg 31 

andre foretak som har ansatte i LNV. Herav var det 12 

beitelag; resten er virksomheter som driver med potet (7), 

skogsarbeid og restaurant- eller entreprenørvirksomhet (12). 

 

Det er utført 156 (130) årsverk totalt i laget. Det ble sendt 

oppsummering a-melding til 1150 personer, inkludert 

kontoransatte (1204 i 2018).  

Vi har ved årets slutt ca. 16 avløserringer med i alt ca. 73 

brukere. I alt er det ca. 60 (63) ansatte som har mer enn 50 % 

stilling blant avløserne. 

  

I 2019 er det meldt inn 8 saker som gjelder ansvarsforsikring; 

2 av disse var under egenandelsgrensen eller ble betalt av et 

annet selskap. Det er også meldt inn 6 saker som gjelder yrkes-

skadeforsikring. Ingen av disse førte til langvarig sykmelding. 

 

Elektroniske timelister 

Vi fortsatte med elektroniske timelister for våre ansatte, et 

gratis tilbud som vi startet i 2018. På årets slutt var det ca. 75 

%  av de ansatte som sendte inn sine timer elektronisk. De 

som har tatt det i bruk er veldig fornøyd med løsningen. 

  

Avløser-situasjonen 

I 2019 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 bonden 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 som de kan leve av. I tillegg følger vi tett 

opp eksisterende avløserringer og avløsere, noe som er 

vesentlig for å holde oppe tilbudet til brukerne. Det har vist seg 

at det er lettere å rekruttere når det er større stillingsprosenter 

eller full stilling.  

 

Vi fikk i år søkere fra både Norge, Øst Europa, Nederland og 

Tyskland. Antall søkere fra utenfor EU var mindre enn i 

2018. Vi erfarte arbeidsmarkedet til å være trangt, og det tok 

tid å fylle noen stillinger med kompetente fagfolk. Mange av 

henvendelsene vi får, er fra unge folk uten erfaring fra 

landbruk. De utenlandske avløserne som blir ansatt om 

sommeren, forlenger ofte engasjementet til ut på høsten. 

Dette er positivt med tanke på språk og kompetanse. 

Familiemedlemmer og deltidsavløsere utgjør den store 

majoriteten av avløsere.  

  

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 

282.400,- for hvert årsverk.  

  

I 2019 har det vært ansatt 168 avløsere i forbindelse med 

sykdomsavløsning. Av disse var 17 fast ansatt (eller vikar) 

som landbruksvikarer og 49 var ansatt som beredskapsavløser 

(resten var vanlig sykeavløsing som falt utenfor 

landbruksvikarordning). Omsetningen var på 2,76 mill.(3,3 

mill.) på sykdomsavløsing og 0,74 mill. (0,9 mill.) på ferie/

fritid. 101 foretak har benyttet landbruksvikarordningen. 

  

Ved årets slutt hadde vi 9 ansatte landbruksvikarer, herav 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 landbruksvikarer klarer ikke å 

dekke hele LNV sitt område på 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 sykdomsavløsning pr dag 

(maks kr. 1.670,- i 2019).  

  

I Landbruk Nordvest er det pr. 31.12.19 ansatt 9 

landbruksvikarer. Disse er: 

• Charles Andrianjafintrimo (100 %) i Ørsta (han 

pensjoneres fra januar) 

• Jan Pål Fugledal (100 %) i Herøy, Hareid, Ulstein og 

Sande 

• Ola T. Silset (50 %) i Gjemnes og ytre delen av Tingvoll 

• Rolf Kristian Blekken (50 %) i Gjemnes og ytre deler av 

Tingvoll 

• Astrid Eeken (50/50 % med ferie/fritidsavløsing) i Rauma 

• Åpen stilling (100 %) i Fræna og omegn 

• Ove Hauge (ca. 50/50 % med klauvskjæring) i Fræna og 

omegn 

• Ella Ekren (50/50 % med ferie/fritidsavløsing) i Aure 

• Albert Lillebostad (ca. 50 % landbruksvikar og 

Årets avløser i Møre og Romsdal 2019, Martin Malmedal.  

Foto: Rune Sjåholm.   
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jobber med lønnstilskudd i regi av NAV. I 2019 har vi hatt 2 

ansatte som jobbet med lønnstilskudd fra NAV, 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. 

avløserring) 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 

avgjørende 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 2019 fortsatte tilbudet med klauvskjæring som en egen 

tjeneste. Inge Moen var ansatt som klauvskjærer i Sunnmøre. 

Ove Hauge tok seg av klauvskjæringen i Nordmøre og 

Romsdal.  

 

Kurs- og kompetanseheving 

Vi gjennomførte et nybegynnerkurs på hovedkontoret i 

Molde om vår. Vi organiserte også fire motorsagkurs i 

forskjellige kommuner og et traktorkurs for kvinner i 

Sunndal kommune. Kursene fikk støtte fra fylkesmannen. En 

planlagt samling for våre landbruksvikarer, organisert av 

Indre Nordmøre Landbrukstjenester, ble dessverre avlyst 

pga. for få påmeldte.  

Kontoransatte gjennomførte ca. 30 medarbeidersamtaler med 

fulltids ansatte avløsere. I tillegg hadde vi mange 

oppfølgingssamtaler med syke ansatte og med ansatte som 

Praktisk undervisning på motorsagkurs. Foto: Ingvild Skjør-

sæter. 

Foto: Ingvild Skjøsæter 
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Arbeidet i avdeling Rådgjeving 
 

Vi har anlagt et felt med flere arter og sorter belgvekster. 

Feltet er del av en serie på ti som er spredd over hele landet. 

Dette er et observeringsfelt som skal gi oss kunnskap til å gå 

videre og anlegge en eller flere serier med forsøksfelt.  

 

LN171. Strandsvingel. Utprøving av nye grasartar 

Landbruk Nordvest har eitt av 11 felt som ligg på ulike stader 

i Sør-Norge. Feltvert: Kjell Arne Sjømæling, Gjemnes. 2019 

er det andre av fire engår for dette feltet. Det er med to sortar 

strandsvingel, Swaj og Kora, som blir sammenlikna med 

timotei, engsvingel og bladfaks. Det er også ruter der svingel 

er sådd saman med timotei.  

Bakgrunn: Strandsvingel er brukt i eit visst omfang i Sverige, 

der ein også har gjennomført fôringsforsøk med mjølkekyr. 

Aukande interesse i Norge. Strandsvingel er ein hardfør art, 

men gir ikkje den beste fôrkvaliteten.  

Hovudspørsmål: 

Har det noko for seg å byte ut engsvingel med strandsvingel i 

surfôrblandingane? 

Dette blir vurdert ut frå kor raskt den etablerer seg (tidsnok/

for tidleg), kor varig arten er og kor sterkt den vil forringe 

kvaliteten. 

Vårt felt ligg i Skeidsdalen i Gjemnes. Det etablerte seg godt i 

Ung timotei-eng med raudkløver på veg opp. Foto: Nina Iren 

Ugelvik 

Bemanning og kontorplassering 
Avdeling rådgjeving dekker rådgjeving i jord- og 

plantekultur, bygningsplan-legging og teknikk.  Avdelinga 

hadde i 2019 ni tilsette med tilsaman 7,7 årsverk.  

Rådgjevarane er spreidde rundt i fylket. Aksel Døving og Jon 

Geirmund Lied har kontor i Valldal. På kontoret i Molde sit 

Sverre Heggset og Nina Iren Ugelvik.  Bjørn Steinar Skarbø 

deler tida si mellom kontoret i Molde og Valldal. Gunn Randi 

Fossland sit på Tustna, medan Hilde Hegnes og Maud Grøtta 

har kontorplass på Tingvoll. I Surnadal sit Frode Grønmyr. 

  

Forsøksarbeid   
Korn  

I 2019 hadde vi to forsøksfelt i korn. Det eine var eit 

tradisjonelt verdiprøvingsfelt i bygg i regi av NIBIO som 

gjekk på å samanlikne marknadssortar av 6-rads og 2-rads 

bygg med nye norske og utanlandske sortar. Feltet låg på 

Harang i Surnadal. Feltvert var Georg Solem. 2019 var eit 

godt kornår, men dessverre vart ikkje feltet treska på grunn av 

besøk frå ein saueflokk. 

Det andre forsøket var eit sortsforsøk med bygg og havre i 

økologisk dyrking. Feltet låg på Mogstad i Surnadal og 

feltvert var Arild Mogstad. Feltet var ein del av prosjektet 

«Lokal verdikjede matkorn» i regi av NORSØK. 

   

Grovfôr 

Bli kjent med belgvekstene 

Det trengst krefter for å ta ut surfôrprøver. Her Hilde Hegnes 

i aksjon. Foto: Maud Grøtta. 
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feltvert. 

 

Potet 
Landbruk Nordvest var involvert i fire forsøksfelt knytt til 

potet i 2019. Vi hadde verdiprøvingsfelt hos Erik Torske i 

Sunndal. Her vart 8 ulike sortar samanlikna; tre 

marknadssortar og fem heilt nye sortar frå Graminor. Vi 

hadde også eit felt i serien «Kjølmarkmottakelighet i 

potetsorter 2019» Her skulle ein sjå på forskjellar mellom fem 

ulike potetsortar når det gjeld angrep av kjølmark. Dessverre 

var det også stort angrep av hjort i feltet. Saman med tidleg 

frost gjorde dette at avlinga vart svært begrensa. Feltvert her 

var Per Grødal/Gunnar Olav Furu. Begge desse felta var i regi 

av NIBIO. 

 

Vi la også ut to felt i samarbeid med NORSØK i 2019. Det 

eine var ein del av prosjektet POTETGIV. Her såg vi på 

korleis tidlegsortar eigna seg i økologisk dyrking og korleis 

dei eigna seg til lagring. Vi såg på tidleg og sein setting, 

lysgrodd og ikkje lysgrodd og tidleg og sein hausting. 

Vinteren 2020 blir det gjort kvalitetsanalysar etter lagring. 

Feltvert var Lars Gunnar Kristiansen. 

Det andre forsøket i samarbeid med NORSØK er ein del av 

prosjektet MERMOLD. Feltet vart lagt ut i juli 2019 og skal 

pågå i tre år. Forsøket ser på oppbygging av organisk 

materiale og karbonlagring i lett jord brukt til 

tidlegpotetproduksjon. Det blir prøvd ut tilsetting av biokol 

blanda med flytande biorest, fast biorest og husdyrgjødsel. 

Det blir også brukt fangvekst på halve feltet. Feltvert er Per 

Grødal. 

 

Grønsaker 
Optirot 

Landbruk Nordvest har deltatt i dette 3-årige lagerprosjektet 

sammen med Smøla Produksjonslag.  Målet med prosjektet 

har vært å få en lengre salgssesong og redusert svinn på lager 

for utvalgte rotgrønnsaker (kålrot, gulrot og sellerirot) 

gjennom økt forståelse av samspillet mellom lagringsteknikk 

og biologi. 

Vi lagra gulrot lagringssesongen 2018/2019 på det nye lagret 

til Smøla Produksjonslag. 

Lagra gulrot ble tatt ut fra lager i midten av mars 2019. Vekt 

av gulrota og ev. lagringssykdommer ble registrert og prøver 

innsendt til NIBIO. Erlend Indergård fra SINTEF 

sammenstilte data og resultat fra de ulike lagra via loggere 

som har vært utplassert i lagra gjennom lagersesongen (på 

vegg, i kasser, på kasser). Deltakende lager har fått tilsendt 

resultater underveis etter hver lagersesong. Sluttresultatene 

fra prosjektet vil bli presentert på avslutningssamling nå den 

12.3.2020. 

 

Sortsforsøk i gulrot 

Feltverter: Elsa og Jørgen Holmen og Jorna og Odd-Harald 

Solheim. Til sammen 11 sorter ble prøvd i de to felta på 

Smøla i 2019. Det ble gjort registreringer på spiring, mengde 

og kvalitet på gulrotgraset, rotform og avling. Sortene sjekkes 

på nytt etter endt lagring. Resultatene inngår i den nasjonale 

2017. I 2018 vart det tatt tre slåtter på feltet. Samla for alle 

slåttene var det ikke signifikant forskjell på avlingsmengde 

mellom de ulike artene/sortene. Rutene med timotei hadde 

størst avling på 1.slåtten. Der svingel er sådd sammen med 

timotei var det timotei som dominerte. Vil svingel ta over når 

timotei etterhvert går ut?  

I 2019 ble det tatt to forsøksslåtter. Tredjeslåtten ble ødelagt 

av sauebeiting og ble slått av uten registrering og veiing. Det 

var gode avlinger. I blandingsrutene var det fortsatt svært lite 

svingel i førsteslåtten, i andreslåtten hadde andelen steget 

betydelig når det gjelder engsvingel og litt når det gjelder 

strandvsingel. 

 

Tidleg og sein N-gjødsling i eng 

Feltansvarleg NIBIO 

Feltvert var Stordal samdrift, Stordal.  

Målet med forsøksserien var å sjå om tidleg vårvekst i 

timoteidominert eng er begrensa av tilgang på lettløyseleg 

nitrogen og svovel, og om denne mogelege vekstbegrensinga 

kan sporast i avlinga på førsteslåtten. 

 

Skadebeiting av hjort 

I 2019 starta Landbruk Nordvest opp eit prosjekt der ein skal 

registrere skadebeiting av hjort i eng (sjå meir under 

prosjektarbeid). Det er lagt ut 6 registreringsfelt rundt i fylket 

i 2019. 

 

Bladfaks 

Avling og kvalitet samanlikna med timotei 

Feltansvarleg NIBIO 

Det vart sommaren 2019 lagt ut to felt i Møre og Romsdal i 

denne serien; eit i Stordal, med feltvert Stordal Samdrift og 

eitt i Fræna med feltvert Ole Per Nøsen. 

 

Long term grass 

Del av større prosjekt i NIBIO, som blir nærare omtala under 

prosjektomtalane. Det er lagt ut eitt felt i dette prosjektet i 

LNV sitt område, på Ålvundeid, med Oddgeir Auestad som 

Beiteskaderegistrering på gjenlegg etter hjort. Foto: Nina 

Iren Ugelvik 
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sortsutprøvinga og rapporteres på et felles sortsmøte på 

høsten. Regionalt samarbeider vi med Trøndelag for å få et 

best mulig grunnlag for vår region. Resultata fra Midt-Norge 

presenteres på et felles gulrotmøte som vi har i Trondheim 

hvert år i begynnelsen av januar. Det er godt oppmøte av 

produsenter på dette møtet. 

 

Demonstrasjon av avdriftsreduserende utstyr i ulike 

planteproduksjoner 

Oppdragsgiver Landbruksdirektoratet og Bayer AS.  

Feltvert: Frostadmyra Samdrift 

Det er en målsetting å redusere forbruket av plantevernmidler. 

Avdriftsreduserende dyser kan gi en slik effekt. 

Demonstrasjonsfeltet ble lagt ut i gulrot på Smøla. 

  

Bær  
Ugras i jordbær 

Feltvert: Knut Ove Myklebust. Prosjekteigar: NLR sentralt 

Dette var finansiert gjennom NLR sentralt, og det var delt i tre 

delar: 

Ugras i etablert jordbærfelt. Gjennomført for å prøve 

alternativ til Reglone, som har siste bruksår i 2019. 

Ugras i nyplanta jordbærfelt. Betanal skal fasast ut og har 

siste bruksår i 2020. Det vart derfor prøvd ulike alternative 

middel i kombinasjon.  

Ugraskamp med varmevatn. Her var det ikkje noko forsøk, 

men ei markvandring med demonstrasjon.  

 

I etablert jordbærfelt vart det prøvd skjerma sprøyting med 

Spotlight (karfentrazon) og Finalsan (pelargonsyre) og med to 

doseringar av kvar. Det vart gjennomført to sprøytingar på 

forsommaren. Det var litt blanda ugrasflora i forsøksfeltet. Det 

var svært få av fjorårets utløparplanter og årets kom etter siste 

sprøytedato. Spotlight hadde ein viss effekt mot 

jordbærplanter, blada vart svidde, gule og visna, men det såg 

likevel ut til at mange av plantene overlevde. Spotlight hadde 

god effekt mot mellom anna tungras og mjølke. Dårleg effekt 

mot f eks vassarve. Nesten ingen effekt mot grasartar. Det ser 

ut til å vere tydeleg skilnad mellom dei to doseringane med 

pelargonsyre. Lavaste dosering ga nesten ingen effekt, medan 

største dosering ga ein viss effekt. Mellom dei to doseringane 

med Spotlight var det liten forskjell, men det var litt mindre 

ugras etter behandling med største dosering. 

 

I nyplanta felt vart det sprøyta i alt fire gongar i juni-juli med 

ulike kombinasjonar av Gallery, Goltix og Boxer. I usprøyta 

ruter kom det ein allsidig flora av frøugras dominert av 

vassarve, tunrapp, gjetartaske og meldestokk. Andre ugras var 

linbendel, tungras, jordrøyk, stemor, tunbalderbrå osv.  Alle 

behandlingane i nyplanta jordbærfelt hadde svært god effekt, 

alle dei sprøyta rutene var stort sett utan ugras. Det var 

vanskeleg å sjå forskjell på dei behandla rutene. Vi var her 

tidleg ute og sprøyta under gode forhold, og då har midla god 

effekt. 

 

Varmt vatn mot ugras i jordbær 

Bruken av varmt vatn mot ugras vart demonstrert under ei 

markvandring hos Håkon Myklebust i juni. Firmaet Premiere 

Sortsutprøving av gulrot på Smøla. Foto: Gunn Randi Foss-

land. 

Klar for jordprøvetaking ein vakker haustdag på Tustna. Foto: 

Gunn Randi Fossland 
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til grovfordyrking. 

Det har vore teke ut eit mindre tal grovforprøvar til analyse 

hos medlemmane. Tyngda av prøvane er tekne ut hos 

deltakarane i Grovfôrskulen, då med påfølgande utarbeiding 

av Surfôrtolken.  

Rådgivingsverktøyet Surfôrtolken gjev god kunnskap om 

årsakene 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. Deltakarane 

på desse fagmøta får utført Surfortolken på sine forprøvar. 

Det er sendt ut 9 e-postmeldingar til grovformedlemmane 

gjennom sesongen. 

 

Korn 

Vi arrangerte tre markdagar i korn i 2019. To av dei i 

samband med forsøksfelta i Surnadal. Den tredje var på 

Åndalsnes i starten av juni. I tillegg var vi medarrangør på ei 

markvandring med tema plantevern i regi av Norgesfôr i 

Surnadal. Også i 2019 deltok vi på kornkveld på Kløverstua i 

Surnadal saman med Norgesfôr og vi hadde to fagmøte saman 

med Felleskjøpet på Åndalsnes og i Molde. Desse møta var 

halde på november. Det er sendt ut to e-postmeldingar i korn i 

vekstsesongen. 

  

Potet 

Landbruk Nordvest har hatt to møte med tema plantevern for 

potetdyrkarane i 2019. I starten av februar var det eit møte i 

samarbeid med Felleskjøpet og Sunndalspotet der vi tok for 

oss nyheiter/endringar og bestilling av middel for sesongen. I 

mars hadde vi besøk av Jan Karstein Henriksen frå NLR 

Agder som snakka om val av dyser til potet og korn. Vi hadde 

to markdagar i samband med forsøksfelta. Det har vore sendt 

ut to e-postmeldingar i potet i vekstsesongen. Potetdyrkarane 

har fått tilbod om nitratmåling i vekstsesongen. 

  

Grønnsaker 

I løpet av vekstsesongen har det vært gjennomført 7 

markvandringer, dessuten 1 markdag og ett fagmøte. Svein 

Bakken fra Bayer og Rigmor Standal fra Norgro var 

deltakende .  

Produkt AS på Sula viste utstyr frå Foma. Utstyret var 

montert på ein biltilhengar og med slange til ein handhalden 

sprøytbom. Dette er tilpassa bruk i parkar og liknande og 

ikkje til bruk i større bærfelt. Til bruk på store areal må ein 

truleg ha ein mykje større kapasitet. Varmevatn verkar mot 

ugras, men det er også eit spørsmål om mengde vatn. Under 

demonstrasjonen kunne ein sjå tydleg at enkelte ugras visna 

lett. Forsøk i innlandet viste at varmt vatn kan ha god effekt 

mot enkelte ugras, men det krev meir forsøk og tilpassing av 

utstyret før vi kan tilrå dette i praksis.  

  

Gjødslingsplanar og jordprøver 
Vi lagar nye gjødslingsplanar kvart fjerde år, medan 

jordprøver vert tekne kvart åttande år. Det er utarbeidd 

gjødslingsplan for 268 foretak og teke ut jordprøvar på 186 

foretak i 2019 

  

Markdagar/markvandringar/fagmøte 
I 2019 arrangerte vi 28 markdagar/markvandringar og 16 

fagmøter/fagtur med ulike tema spreidde rundt i fylket. I 

tillegg har vi delteke med foredrag/innlegg på fagmøte 

arrangert av andre. 

  

Veging av rundballe. Foto: Hilde Hegnes. 

Grovfôr 
Grovfôrrådgivinga i 2019 vart utført i tradisjonelle former, 

der vi hadde individuell kontakt med over 250 medlemar i 

samband med gjødslings-planlegginga. 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 

rundt i fylket  

I juni arrangerte vi 2 markdagar med tema grasutstyr. Desse 

var lagt til Fræna og Stordal. Elles vart det i løpet av 

vekstsesongen arrangert 5 andre markdagar med tema relatert 

Markdag om korn på Giskemo i Ørskog. Foto: Maud Grøtta. 
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Gjennom sesongen ble det sendt ut egne e-postmeldinger til 

våre grønsakmedlemmer. 

  

Bær 

Det vart gjennomført vårmøte for bærdyrkarane i Valldal i 

april, hovudsak var gjennomgang av plantevernplanen, det 

var i alt 15 frammøtte. Haustmøtet i oktober vart i år 

arrangert som ein bærdag med litt større program, det var 

dessverre berre 12 frammøtte. Åge Jørgensen frå Bioforsk 

hadde eit grundig og inspirerande innlegg om bærdyrking i 

tunnel og veksthus. Ola Hopperstad frå Hagebutikken hadde 

ein god gjennomgang av kva dei kan tilby av tunnelar, 

vatningsutstyr og liknande. Fylkesgartnar Jon Anders 

Stavang hadde ein gjennomgang av sesongen 2019, marknad 

og framtidsutsikter. Aksel Døving hadde ein gjennomgang av 

sesongen i Møre 2019. Bærrådgivaren deltok med faglege 

innslag på  årsmøte i Valldal Bærdyrkarlag. I desember 

arrangerte vi julekaffi i samarbeid med Valldal Grønt.  Siste 

året har det vore gjennomført mange medlemsbesøk og mykje 

kontakt med medlemmane over telefon. Det har vore sendt ut 

seks rådgivingsmeldingar på e-post. Bærrådgivaren deltok på 

Steinsprekkarkurs på Sarstua 14. desember 2019. Førelesar er Harald Jènsen frå Power Tools. Foto: Sverre Heggset. 

plantevernmøte på Gardermoen i januar og bærseminar i mars. 

I mai vart det i samarbeid med Valldal Grønt arrangert ein 

fagtur til Lier med vekt på bærdyrking i tunnel. 

 

Ymse aktivitetar innan bær i 2019  

Gjødslingsplanar     10 stk 

Jordprøvar     14   

Fagmøter      2  

Rådgivingsmeldingar epost    6  

Fagartiklar i Norsk Frukt og Bær  3  
Fagartiklar i Ringreven   5  

Andre aktivitetar  
Foredrag 

Fleire av dei tilsette er mykje nytta foredragshaldarar i andre 

organisasjonar både lokalt, regionalt og nasjonalt. Slike 

førespurnader kjem oftast innan dei fagområda der 

vedkomande har spisskompetanse. I 2019 heldt Gunn Randi 

Fossland, Aksel Døving, Frode Grønmyr og Sverre Heggset 

foredrag utanfor LNV sine grenser. Det er ei målsetting at delar 

av kollegiet skal ha høve til å ha nasjonal spisskompetanse på 

sitt fagfelt.  

  

«Nationen»-rapportar 

Avisa Nationen ynskjer at kvar region i landet skriv inn ein 

rapport om vêr og vekst kvar veke gjennom vekstsesong-en. 

Rapporteringa går på omgang mellom rådgjevarane. I 2019 

leverte vi 21 vekesrapportar frå april til ut september. 

  

Fagbladet Økologisk Landbruk 

Landbruk Nordvest er medeigar i fagbladet Økologisk 

Landbruk som kjem med fire nummer i året. Medlemmar med 

økologisk produksjon får dette bladet som medlemsblad i 

tillegg til Ringreven. Andre medlemmar kan tinge det til 

sjølvkostpris. Landbruk Nordvest leverer artiklar til bladet. 

Foto: Aksel Døving 
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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 

Kurs i regi av Rådgjevingsavdelinga 2019 
Kurs Kursstad Dato Deltakarar 

Autoriasasjonskurs for kjøp 
og bruk av smågnagarmid-
del 

Molde 7/2 35 

Surnadal 7/3 11 

  Molde 12/3 13 

  Gjermundnes 19/3 17 

  Sunndalsøra 7/11 6 

  Stranda 19/11 9 

  Molde 21/11 15 

  Smøla 12/12 7 

Sum Gnagarkurs     113 

        

Fornyingskurs Plantevern Sunndalsøra 18/3 6 

  Molde 21/3 10 

  Valldal 23/3 10 

  Molde 4/4 3 

  Kristiansund 17/10 3 

  Valldal 19/10 7 

  Molde 24/10 6 

Sum Fornyingskurs     45 

        

Grunnkurs Plantevern Sunndalsøra 18/3 5 

  Molde 21/3 4 

  Valldal 23/3 6 

  Molde 4/4 11 

  Kristiansund 17/10 9 

  Valldal 19/10 9 

  Molde 24/10 11 

Sum Grunnkurs     55 

Sum deltakarar Plante-
vernkurs     100 

        

Steinsprekkarkurs Molde 14/12 28 

        

Samla tal deltakarar      241 

tilbyr også å gjennomføre vurderingar i samband 

med grøfting og nydyrking, samt bistand i 

samband med KSL-revisjonar.  

 

Kurs  
Avdeling rådgjeving har i 2019 arrangert 

følgjande kurs.   

Autorisasjonskurs plantevern, grunnkurs og 

fornyingskurs. Forelesarar på plantevernkursa er 

våre eigne rådgivarar.  

Autorisasjonskurs for kjøp og bruk av 

gnagarmiddel. Her var Olav Martin Synnes frå 

NLR Vest leigd inn som førelesar på kursa 

vinteren 2019. Ei stor takk til han for god innsats. 

På haustens kurs underviste vår nye rådgjevar 

Hilde Hegnes. 

Steinsprekkarkurs. Her var det Harald Jensèn 

som underviste. 

Det var sett opp eit Maskinførarkurs på 

hausten, men vi lukkast dessverre ikkje med å 

rekruttere nok deltakarar. 

Landbruk Nordvest skal halde fram med å 

arrangere kurs som medlemmane etterspør, eller 

har behov for. 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. På område vi ikkje dekker med 

eigne krefter, 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 landbruksrådgiving sitt fagutval 

for Kulturlandskap og Økologisk Fagforum og 

Gunn Randi Fossland er medlem  i fagutval for 

grønsaker. 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. 

  

Grønn forskning Midt-Norge (GFMN) 

Grønn forskning Midt-Norge  er eit 

utviklingsprosjekt for Møre og Romsdal og 

Trøndelag. Målet er å kartlegge forskningsbehov 

innan landbruket og fremje aktuelle 

forskningsoppgaver til forskningsmiljø som 

utarbeider prosjektsøknadar. Sverre Heggset er 

medlem i husdyrgruppa i GFMN.  

 

Undervisning på Vaksenagronom 

Gjermundnes 

Landbruk Nordvest er engasjert som lærarar for 

vaksenagronomelevane på Gjermundnes. 
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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 plassane. Landbruk Nordvest underviser i 

maskinteknikk samt jord- og plantefag. 

 

Andre arrangement 

20/1 Kløverstukveld – Alternativ fornying av eng 

18/3 Plantevernkurs Sunndalsøra 

4/6 Før slåtten-markdag, Eresfjord 

Fleire av dei som dyrkar plommer har bak seg eit par år med 

gode avlingar og høg kvalitet. Foto: Maud Grøtta. 

Utprøving av biokol som jordforbetringsmiddel i Sunndal. Foto: 

Nina Iren Ugelvik. 

Potetåker under Romsdalshorn. Foto: Nina Iren Ugelvik. 
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Prosjektarbeid i 2019 

Hjorteprosjektet 
Gunn Randi Fossland 

Formålet med prosjektet er å bedre dokumentere 

hjortebeiteskader på dyrka mark, samt foreslå konkrete tiltak 

for å bedre ivareta landbruksinteressene i hjorteforvaltningen. 

Det skal etableres 30 beiteregistreringsfelt hos 15 feltverter. 

Hos hver feltvert blir 1 felt etablert i gjenlegg, og 1 felt i 

etablert eng. På hvert felt blir et lite areal gjerda inne med 

anleggsgrinder (tre stk. i trekant). Høsterute på 0,5 * 0,5 

meter – både innenfor og utenfor gjerdet. Gjerdene skal stå 

kontinuerlig i heile forsøksperioden. Registreringer 2 ganger 

per vekstsesong i 3 år.  

Vi fikk ikke anlagt alle felta i 2019. Resten av felta blir anlagt 

i år. 

Prosjektet støttes økonomisk av Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal. Noen enkeltkommuner har også gått inn og støtta 

registreringsarbeidet. 

 

Mentorordninga 2019 
Gunn Randi Fossland 

Mentorordninga innebærer at fersk bonde, eller noen som 

begynner med "ny" produksjon, gjør en formell avtale med en 

erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta ett 

år. Ordninga har vært testa ut i noen fylker i regi av Norsk 

Landbruksrådgiving. Vi har ikke vært med på den nasjonale 

uttestinga, men ved hjelp av Fylkesmannen og Møre og 

Romsdal fylkeskommune kom vi likevel i gang med vårt eget 

prøveprosjekt i 2019. Åtte mentorpar fra hele fylket og med 

svært ulike produksjoner deltok på denne ordninga i 2019. 

Samarbeidsparter har vært faglaga i landbruket og Innovasjon 

Norge. 

Ordninga ble nasjonal fra 2020 og nå skal vi snart i 

gang med ei gruppe med 12 par i vårt område. Det 

gis nå økonomisk støtte over 

jordbruksforhandlingene. Gunn Randi Fossland er 

regionkontakt og ansvarlig for ordninga i Landbruk 

Nordvest. 

 

Klimakalkulatoren 
Gunn Randi Fossland 

Landbruk Nordvest har, sammen med TINE, vært 

med på å teste ut et verktøy for å beregne 

klimagassutslipp på gardsnivå for mjølkeproduksjon. 

Det ble plukka ut 10 mjølkeproduksjonsbruk fra vårt 

område som sa seg villige til å være med på denne 

utprøvinga. "Klimakalkulatoren" bygger på den 

kanadiske "Holos-modellen", norske "HolosNor" 

som har kretsløptankegangen i fokus. Den beregner 

utslipp av: Metan, lystgass og karbondioksid fra dyr, 

husdyrgjødsel, jord, innkjøpt fôr, mineralgjødsel og 

drivstoff. Dette som en del av norsk landbruk sitt 

arbeid med å redusere klimagassutslipp. Prosjektet 

"Klimasmart landbruk", som bortimot "alle" innen landbruk er 

med på, starta i 2016 som svar på Norges forpliktelser i 

Parisavtalen (40 % reduksjon i 2030 i forhold til 2005). 

Landbrukets Dataflyt er valgte plattform for Klimakal-

kulatoren. Data fra de ulike foretaka blir innhenta automatisk 

når bruker har gitt sitt samtykke til at LNV-rådgiver og TINE-

rådgiver kan hente inn data for beregning. Våre deltakere fikk 

først tilbud om et orienteringsmøte i vinter. Etter at alle bruk 

var henta inn og beregna hadde vi tilbud om en felles 

gjennomgang på Skype hvor talla ble sammenligna og 

gjennomgått. Sjøl om vi møtte på utfordringer av praktisk art 

underveis var det lærerikt å være med på uttestinga. 

Tilsvarende uttestinger ble gjort over hele landet for å få økt 

tallmateriale innen hver produksjon. Det jobbes også med 

andre kalkulatorer i landbruket, f.eks. på korn og gris. 

Kalkulator for sau ligger lengst fram i tid. Bruk av 

utmarksbeite vanskeliggjør beregningene og kalkulatoren vil 

nok ikke være ferdig før tidligst 2022.  

 

Økologisk Landbruk 
Maud Grøtta  

Med prosjektmidler via Norsk landbruksrådgiving kan vi gi 

rådgiving innen økologisk produksjon. Dette tilbudet består av 

rådgivingsproduktene NLR Økologisk Førsteråd, NLR 

Økologisk Rådgivingsavtale og NLR Økologisk Grupperåd. I 

2019 ble det gjennomført 11 NLR Økologisk førsteråd og ett 

NLR Økologisk grupperåd.  

 

Fra 2019 trappes arbeid med økologisk landbruk opp i Norsk 

landbruksrådgiving ved økte bevilgninger og økte 

forventninger fra myndighetene. Landbruk Nordvest er 

Frå Hjorteprosjektets forsøksfelt på Skarset i Hustadvika kommune. Ein 

ser at det er meir gras innanfor gjæret enn utanfor. På bildet Jan Ståle 

Haugnes. Foto: Sverre Heggset. 
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«JordBio». Mer jordliv og bedre 
jordstruktur i eng og beite  
Maud Grøtta  

Dette prosjektet ble beskrevet i årsmeldinga for 2016. 

Hovedproduktet av prosjektet er materiell og instrukser for 

gjennomføring av "Jordlappen" som er en undersøkelse av 

jorda og jordstrukturen som gårdbrukeren kan gjøre alene 

eller i gruppe med andre, evt som deltaker på en fagdag om 

jord. I 2019 har Landbruk Nordvest bidratt med å lage en 

beskrivelse av et demofelt for vekster som skal påvirke 

jordstrukturen i positiv retning, og råd for de som vil lage et 

slik demofelt. Dette er lagt ut på heimesida til Landbruk 

Nordvest. Søkeord: Demofelt røtter. Prosjektet er med dette 

avsluttet. 

 

Smartcrop 
Prosjekteigar: NIBIO 

Ansvarleg i LNV: Aksel Døving 

Smartcrop (www.smartcrop.no) er eit svært stort prosjekt som 

inkluderer mange samarbeidspartnarar og mange kulturar. 

Prosjektet gikk i perioden 2015-2018. Det har likevel vore litt 

rapportering i 2019. Hovudmålet med prosjektet er å utvikle 

innovative verktøy, metodar og verkemiddel som aukar 

bruken av og forståelsen for integrert plantevern (IPV) for 

utvikling av en berekraftig matproduksjon. Landbruk 

Nordvest hadde to forsøksfelt i 2016-2017. I 2019 har vår 

deltaking vore berre nokre få timar. 

 

Auka bærproduksjon i Møre og Romsdal 
2017-2020 
Prosjekteigar: Valldal Grønt AS 

Ansvarleg i LNV: Aksel Døving 

Prosjektet har som mål å auke bærproduksjonen. Det vert lagt 

hovudvekt på jordbær både til industri og konsum. Bringebær 

til industri har no nådd taket. Det har vore ein stor auke i 

omsetninga av konsumbringebær, det er uvisst når ein vil nå 

taket her, ein bør derfor satse forsiktig. Valldal Grønt AS er 

involvert ved at Maud Grøtta deltar som fagressurs innen 

grovfôr, og leder ei gruppe av tre rådgivere som spesielt skal 

ha fokus på grovfôr til sau. Fagressursgruppene skal arbeide 

med utvikling av rådgiving og kompetanseheving for 

rådgivere i hele landet.  

 

Trua naturtyper i kulturlandskapet  
Maud Grøtta  

Også i 2019 har Landbruk Nordvest gjort arbeid for 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelinga. Disse 

oppdragene blir tildelt etter anbudskonkurranse og har i 2019 

bestått i å revidere skjøtselsplaner for artsrike slåttemarker. 

Dokumentene blir lagt på Naturbase (www.naturbase.no) 

som vedlegg til beskrivelse for lokalitetene. Maud Grøtta har 

i tillegg deltatt i referansegruppe for Miljøvernavdelinga sitt 

arbeid med trua naturtyper, gruppa hadde ett møte i 2019. 

 

Mose i kulturmarkseng  
Maud Grøtta  

Dette prosjektet ble beskrevet i årsmeldinga for 2016. Det er 

NIBIO som eier dette prosjektet. Hovedaktiviteten i 

prosjektet var forsøksfelt med tiltak mot mose i 

kulturmarkseng. I 2019 ble prosjektet avsluttet med skriving 

av rapporter. Landbruk Nordvest deltok i arbeidet med 

rapportene. Rapportene finnes på NIBIO sin heimeside. 

Søkeord: Mose i kulturmarkseng. Det er én prosjektrapport 

med resultater og to populærvitenskapelige artikler der de 

viktigste resultatene formidles. 
 Jordbærsnutebille er ingen populær gjest i jordbæråkeren. 

Foto: Aksel Døving. 

Foto: Maud Grøtta. 

http://www.naturbase.no
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prosjekteigar, men ein stor del av prosjektet er rådgiving som 

har vore utført av Landbruk Nordvest. Rådgivinga skal først 

og fremst vere retta mot nye bærdyrkarar og dernest mot 

etablerte dyrkarar som vil auke eller legge om produksjonen. 

Nokre nye har starta opp med bær i Norddal kommune, men 

ingen i nabokommunane.  I 2017 vart det i samarbeid andre 

bærrådgivarar i NLR utarbeidd dyrkingsrettleiing for jordbær 

og i 2018 dyrkingsrettleiing for bringebær. Sommaren 2019 

vart det teke nokre bladanalysar og prøvar for test av svart 

rotrote og nematodar. I mai vart det gjennomført ein fagtur til 

Lier med hovudvekt på dyrking i plasttunnelar. Det var ein 

svært lærerik dag for dei åtte som deltok. I oktober var det det 

gjennomført ein bærdag med vekt på bærdyrking i tunnel og 

veksthus. 

  

Ugras i jordbær 
Prosjekteigar: NLR sentralt 

Ansvarleg i LNV: Aksel Døving 

Dette var finansiert gjennom NLR sentralt, og det var delt i 

tre delar: 

Ugras i etablert jordbærfelt. Gjennomført for å prøve 

alternativ til Reglone, som har siste bruksår i 2019. 

Ugras i nyplanta jordbærfelt. Betanal skal fasast ut og har 

siste bruksår i 2020. Det vart derfor prøvd ulike alternative 

middel i kombinasjon.  

Ugraskamp med varmevatn. Her var det ikkje noko forsøk, 

men ei markvandring med demonstrasjon.  

 

I etablert jordbærfelt  

vart det prøvd skjerma sprøyting med Spotlight 

(karfentrazon) og Finalsan (pelargonsyre) og med to 

doseringar av kvar. Det vart gjennomført to sprøytingar på 

forsommaren. Det var litt blanda ugrasflora i forsøksfeltet. 

Det var svært få av fjorårets utløparplanter og årets kom etter 

siste sprøytedato. Spotlight hadde ein viss effekt mot 

jordbærplanter, blada vart svidde, gule og visna, men det såg 

likevel ut til at mange av plantene overlevde. Spotlight hadde 

god effekt mot mellom anna tungras og mjølke. Dårleg effekt 

mot f eks vassarve. Nesten ingen effekt mot grasartar. Det ser 

ut til å vere tydeleg skilnad mellom 

dei to doseringane med 

pelargonsyre. Lavaste dosering ga 

nesten ingen effekt, medan største 

dosering ga ein viss effekt. Mellom 

dei to doseringane med Spotlight 

var det liten forskjell, men det var 

litt mindre ugras etter behandling 

med største dosering. 

 

I nyplanta felt  

art det sprøyta i alt fire gongar i 

juni-juli med ulike kombinasjonar 

av Gallery, Goltix og Boxer. I 

usprøyta ruter kom det ein allsidig 

flora av frøugras dominert av 

vassarve, tunrapp, gjetartaske og 

meldestokk. Andre ugras var 

linbendel, tungras, jordrøyk, stemor, tunbalderbrå osv.  Alle 

behandlingane i nyplanta jordbærfelt hadde svært god effekt, 

alle dei sprøyta rutene var stort sett utan ugras. Det var 

vanskeleg å sjå forskjell på dei behandla rutene. Vi var her 

tidleg ute og sprøyta under gode forhold, og då har midla god 

effekt. 

 
Bruken av varmt vatn mot ugras  

vart demonstrert under ei markvandring i juni. Firmaet 

Premiere Produkt AS på Sula viste utstyr frå Foma. Utstyret 

var montert på ein biltilhengar og med slange til ein 

handhelden sprøytbom. Dette er tilpassa bruk i parkar og 

liknande og ikkje til bruk i større bærfelt. Til bruk på store 

areal må ein truleg ha ein mykje større kapasitet. Varmevatn 

verkar mot ugras, men det er også eit spørsmål om mengde 

vatn. Under demonstrasjonen kunne ein sjå tydleg at enkelte 

ugras visna lett. Forsøk i innlandet viste at varmt vatn kan ha 

god effekt mot enkelte ugras, men det krev meir forsøk og 

tilpassing av utstyret før vi kan tilrå dette i praksis.  

 

Klimaverknader og 
prognosar i frukt og 
bær 
Prosjekteigar: Landbruk Nordvest 

Ansvarleg: Aksel Døving 

Dette er eit mindre prosjekt finansiert gjennom 

grøntsatsingmidlane som er disponert av NLR, og ein må sjå 

dette i samanheng med dei to andre prosjekta med same tema. 

Samla tilskotsbeløp kr.100.000,-. Det skal samlast inn data 

over avlingar og haustetid frå fruktlager, bærmottak og andre 

omsetningsorganisasjonar. Klimadata vil vere basert på data 

frå Det norske meteorologiske institutt og frå VIPS.  

Basert på desse data skal det utviklast modellar som skal 

brukast til prognosering og for å forklare klimaverknader i 

frukt og bær. Midlane vart tildelt like før vekstsesongen, men 

det vart likevel utarbeidd nokre få prognoser i 2019.  

 

 

Markdag på innsåingsfeltet på Ålvundeid. Foto: Sverre Heggset. 
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Nytt prognoseverktøy for betre økonomi 
i frukt- og bærnæringa 
Prosjekteigar: Innvik Fruktlager SA 

Ansvarleg i LNV: Aksel Døving 

Dette er eit treårig prosjekt 2019-2022 finansiert av 

utgreiings- og tilretteleggingsmidlar frå Fylkesmannen i 

Vestland. Det er løyvd kr.170.000,- i tilskot av eit totalt 

budsjett på kr.337.500,-. Innsamla data over avling og 

klima skal danne 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. Midlane vart tildelt 

i juni og derfor knapt med tid før sesongen, men det vart 

likevel utarbeidd nokre prognoser for Innvik og Lærdal. 

  

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. Midlane vart tildelt i juni og det var 

derfor ikkje tid for å utvikle prognosemodellar før sesong 

2019. 

 

Avlingspotensialet i seint sådde  
ettårige fôrvekster 
Nina Iren Ugelvik 

Formålet med forsøksfeltet fra NIBIO var å bestemme 

avlingspotensialet til seint sådde grøntfôrvekster til beite og 

rundballeslått. Det skulle og vurderes fôrkvalitet og 

egnethet til ensilering hos de ulike vekstene. Av 

vekster var det bygg, erter, vikker, høstrug, toårig 

raigras, fôrmais, fôrraps og grønfôrnepe i ren eller 

blandet såblandinger.  

Forsøksfeltet ble sådd 31.juli på Bolsøya, Molde. 

Planen var å høste halve feltet 1. september og alt 

i starten av oktober. Men værgudene ville det 

annerledes og ga oss tørke de 3 første ukene etter 

såing. Med dårlig spiring og overlevelse av 

plantene, samt overtak fra linbendelen utover i 

september, ble derfor forsøksfeltet kassert for 

denne gang dessverre.  

 

Grovfôrskolen 
Nina Iren Ugelvik 

Kull 1 av Grovfôrskolen som startet opp i 2018, 

ble ferdig høsten 2019. Her var det to grupper 

fordelt på Romsdal og Nordmøre. Deltakerne fikk 

gjennomført fire prøvetakinger av grovfôret med 

veiing, gått igjennom økonomien i sin 

grovfôrproduksjon, samt gjennomført tre dagsamlinger. Ene 

gruppa skal ha markvandring våren 2020, mens 

Nordmøregruppa tok den sommeren 2019.  

Kull 2 og siste året med Grovfôrskolentilbudet, startet opp med 

1. samling høsten 2019. Her er det en gruppe i Vestnes og en 

gruppe i Nessetområdet. Disse skal kjøre samme løp som kull 1 

og for øyeblikket er det grovfôrøkonomi og samling 2. som det 

jobbes med. 

Ettårige planter 27.august. Tilveksten er lavere enn ønsket en måned etter 

såing. Her skulle det etter planen ha nærmet seg slått av feltene for toårig 

raigras, høstrug og bygg + toårig raigras. Foto: Nina Iren Ugelvik.   
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Medarbeidar i 2019  

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 har no avslutta sitt 10. driftsår i Land-

bruk Nordvest.  

Seksjonen er knytt til fagavdeling "Byggteknikk" i Norsk 

Landbruksrådgiving med i alt 22 rådgjevarar fordelt på regio-

nane i NLR og som dekkjer heile landet.  

NLR har ein fagkoordinator som sørgjer for tilbod om fagleg 

oppdatering og utveksling av erfaring mellom rådgjevarane. 

Eit fagråd med ein byggrådgjevar frå kvar region "samlast" til 

korte Lync-møte ca. annakvar veke. 

 

Planleggingsoppdrag i 2019 

Mjølkeproduksjon     13  

Sau      2  

Ammeku     6 

Fôringsdyr     2 

Reiskapshus     1 

Surfôrsilo     1 

Gjødsellager     1  

Biogassanlegg - utgreiing   3 

Armeringsplanar driftsbygningar  11 

Byggeleiing / byggekontroll   7  

Bygningssøknad / ferdiggodkjenning 2 

Tilstandsvurderingar    5 

Gardsmat / reiselivsanlegg   1 

Utgreiing verneverdi    1 

Førelesing på kurs o.l.    2 

Markdag     2 

Søknader innovasjon Norge   2 

Verkstad for handverk   1 

Lager      2 

 

Bjørn Steinar Skarbø har medverka ved utgreiing av biogass-

anlegg saman med andre i Landbruk Nordvest og eksterne 

aktørar.  

Han tok over som redaktør for "Ringreven" etter Gerd Gun-

nerød som vart pensjonist i 2019. Ringreven kom ut med to 

nummer i 2019 etter vedtak i styret. I tillegg har han arbeidd 

med samansetting og montasje av Årsmelding for Landbruk 

Nordvest, Montasje av Beitehefte som kom ut sommaren 

2019 og montasje av nokre E-postmeldingar frå Rådgjevings-

avdelinga.  

 

Marknaden for planlegging av landbruksbygg 

Seksjonen har merka at det har vore mindre etterspurnad etter 

planleggingstenester i 2019 enn dei føregåande åra. Dette var 

ein generell tendens som også gav seg utslag i at midlane 

bruksutbygging varde noko lenger utover året enn føregåande 

år. Men tilgangen på investeringsmidlar i Innovasjon Norge er 

framleis ein avgrensande faktor for utbyggingsaktivitet i land-

bruket i fylket. 

Uvisse kring nedskalering av mjølkeproduksjonen på grunn av 

komande utfasing av eksportstøtte til meieriprodukt, har nok 

medverka til at ein del har valt å sjå an spørsmålet om utbyg-

ging av driftsapparatet. I 2019 såg ein betydeleg ønskje om sal 

av mjølkekvote og denne tendensen har halde fram inn i 2020.  

Det har dessutan vore stans i finansiering av utbygging til sau 

dette året, og stansen i finansieringa av hus til svin har halde 

fram. 

Ordreinngangen på tampen av året var noko betre enn tidlegare 

på året.  

Seksjonen fekk positivt svar på ein søknad til Fylkesmannen 

om finansiering av eit prosjekt som skal søkje å finne økono-

misk berekraftige bygningsløysingar for overgang til lausdrift i 

mindre buskapar. Dette prosjektet går fram til våren 2021 

Seksjonen er også med i eit prosjekt eigd av NORSØK på 

Tingvoll om ku og kalv som går saman i mjølkeproduksjon. 

Prosjektet starta hausten 2019. Det er finansiert av Regionalt 

forskingsfond for Midt-Noreg og skal avsluttast sommaren 

2022.  

 

Som ledd i marknadsføringa deltok ein på Landbruk Nordvest 

sine stand på Dyregoddagane i Gjemnes der vi møtte fleire som 

ønskte planleggingshjelp til bruksutbygging.  

Det er også skrive ein del artiklar med byggstoff i "Ringreven". 

 

Kunnskapsoppdatering 

• Fagsamling i NLR Bygg, Gardermoen, 9. - 10. april 

• Nordisk Byggtreff, Skåne 11. – 13. september 

• Studietur, biogassanlegg i Danmark, 4. – 5. september 

• Kursveka i NLR, Gardermoen 11 - 13. november 

• Studietur, biogassanlegg i Danmark, 20. – 21. november 

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

Landbruk Nordvest.. 

 

Tillitsverv 

Bjørn Steinar Skarbø er styremedlem i "Naturviterne i NLR" 

og der igjennom medlem i det sentrale forhandlingsutvalet for 

Naturviterne i NLR. Dette er eit verv som nødvendigvis tek ein 

del tid. I 2019 var han medlem i eit utgreiingsutval som såg på 

framtidig lønnsdanning og lønnspolitikk i NLR. Vervet inneber 

også deltaking på tariffkonferansar, styremøte, lønstingingar og 

førebuingar til slike. Dette har Landbruk Nordvest delvis fått 

kompensert frå NLRs sentraleining. 

Årsmelding 2019  

Byggteknisk planlegging 
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Oppsummering av årets vekstsesong  

i Møre og Romsdal 
Vekstsesongen 2019 ble dessverre et nytt kålmøllår. Kålmøll-

angrepet starta ganske tidlig, fra slutten av mai, og vedvarte 

utover sommeren. Regnværsperioder dempa skadene litt, 

men vanskeliggjorde også bekjempelsen da det ikke var mu-

lig å komme seg utpå når en burde. Et problem er at kålmøl-

len er resistent mot Karate (pyretroider). Andre midler må 

derfor benyttes mot larvene av kålmøll, som er de vi bekjem-

per, ikke den voksne møllen. 

 

Kålrot 

I 2019 ble alt av kålrot planta. Våronn og planting gikk greit, 

men videre utover sommeren ble det store angrep av kålmøll. 

Kortere perioder med ganske mye regn vanskeliggjorde sprø-

yting og planlagt gjødsling.  En tørr periode i månedsskiftet 

juli/august gjorde at den tilførte gjødsla ikke kom til nytte 

fullt ut. En kom derfor litt "på hælene" i flere av kålrotfelta. 

Alt i alt ble det derfor små kålrotavlinger, men kvaliteten var 

bra. Ikke alle felt ble høsta før frosten kom. 

 

Gjødsling grønnsaker  

Det var ikke behov for mye tilleggsgjødsling i 2019, men ei 

svært våt og kald uke i månedsskiftet juni/juli krevde litt 

"påfyll" av gjødsel i noen åkrer.  

Mikronæringsstoff: Bor tilføres minimum to ganger i både 

gulrot og kålrot. Også molybden blir tilført i begge kulturer. 

 

Avling 

Avlingsregistrering viste at gulrotavlinga lå om lag 20 % 

over fjoråret. Mye jevnere størrelse på gulrota også siden 

spiringa var god og jevn (og ikke som i tørkeåret 2018). 

Kvaliteten ser bra ut så langt i lagringssesongen, bedre enn 

fjoråret så langt. 

 

Bærsesongen 2019 
Aksel Døving 

Jordbær. 

Det var bra overvintring med snødekke på mykje av areala i 

kaldaste perioden. Det var uvanleg stor variasjon i klimaet i 

april-mai, men dette var før jordbærblomstringa og hadde lite 

å bety for jordbær. Ingen nedbør i april og varmeperiodane ga 

tidleg behov for vatning, men dei fleste bærdyrkarane hadde 

dette under kontroll. 

I starten på sesongen var det ei veke med regn og ga mykje 

gråskimmel i enkelte felt. Det kunne sjå ut som det var verre i 

importplanter, det er då også vist at det er mykje fung-

isidresistent gråskimmel i importplantene. Sol og varme har 

gitt litt meir trips og kvitfly enn normalt. Av andre skadedyr 

og sjukdommar har det vore som normalt eller mindre. Det 

har heller vore mindre jordbærsnutebille enn normalt. Vi ser 

heile tida flekkar med rotsnutebille i enkelte felt utan at det er 

Vekstsesongen for grønnsaker  
på Smøla 
Gunn Randi Fossland 

Alt i alt var 2019 en brukbar vekstsesong, i alle fall for gulro-

ta. En relativt normal vinter ble etterfulgt av en tidlig og varm 

vår. Sommeren var grei temperaturmessig og det var ikke 

lange tørkeperioder som vi hadde i 2018. Relativt jevnt med 

fuktighet hele sommeren uten at det ble lange nedbørsperio-

der. To "ekstravintere" fikk vi imidlertid, den første i mai og 

den andre i slutten av juni. Juli og august var fine for både 

grønnsaksdyrkere og ferierende med gode værforhold. 

Starten av innhøstinga var litt utfordrende da det var bløtt i 

åkrene. Seinere i innhøstinga var forholda bedre. Frosten kom 

litt tidlig for de siste kålrotfelta. 

 

Gulrot 

Våronna kom relativt tidlig i gang fra midten av april og de 

første åkrene ble sådd i april under gode forhold. Så ble det 

imidlertid bråstopp. En ny vinter den første uka i mai gjorde at 

det ble ufrivillig pause i våronna. Resten av gulrota ble sådd 

rundt 17.5. da det igjen var blitt vår. 

Kålrota ble planta fra 10. til 25. juni. Den siste åkeren ble 

planta rett før siste "vinter" hvor forholda ble utfordrende for 

den nyplanta kålrota. 

 

Ugras 

Det er balderbrå og tungras som er "verstingene" i gulrotåkre-

ne. Det er svært vanskelig å ta balderbrå når den har passert 

frøbladstadiet.  

I kålrotåkrene er vassarve hovedproblemet. 

Skadedyr 

De fleste har gule limfeller i åkrene for å følge med på gulrot-

flua hver uke. Vi fant litt gulrotflue i noen åkrer på Smøla. 

Hvis det ikke blir funnet flue på limfellene blir det heller ikke 

sprøyta. 

Kålmøllangrep. Foto: Gunn Randi Fossland 
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den dominerande sorten. Agat er planta i mindre omfang, den 

svært god smak, men vi har lite erfaring med sorten elles. 

Her er ingen substratdyrking eller langskotdyrking av bringe-

bær i vårt distrikt, men her er eit lite areal med tunnel, som 

har gitt gode resultat. 

  

Kornåret 2019 
Frode Grønmyr 

Vekstsesongen 2019 starta i rykk og napp når det gjeld tem-

peratur og nedbør. April var uvanleg varm og tørr. Første 

halvdel av mai var kald og fuktig, så vart det ein periode med 

litt varmare ver før det igjen vart ein kuldeperiode i slutten 

av mai.  

Mange fekk gjort unna våronna på april i 2019. Dei første 

dagane av mai kom det mykje nedbør, og dei som hadde 

sådd rett før månadsskiftet fekk ein del utvasking. Det var 

lokalt store variasjonar. Landbruk Nordvest sende ut tilrå-

ding om tilleggsgjødsling. Dei som ikkje fekk sådd i april 

måtte stort sett vente til midten av mai. Frå Austlandet fekk 

vi tilbakemelding om at dei som sådde i april fekk god 

avling, medan dei som sådde i mai fekk dårlegare. Dette ser 

ikkje ut til å vere tilfelle i Møre og Romsdal. Heilt sist i mai 

var det igjen ein kuldeperiode, og i juni var det forholdsvis 

jamt med nedbør, men ikkje dei store temperaturane. Dette 

gav gode forhold for busking. 

Juli 2019 var varm og tørr. Da tørken tok til å sette sitt preg 

på veksten i slutten av juli hadde mange åkrar kome så langt 

at tørken ikkje gjorde særleg stor skade. Enkelte plassar, og 

særleg i havre, har vi fått melding om avlingstap på grunn av 

tørken.  

Dei fleste fekk treska medan det var gode forhold. Men ut-

over i september kom det store nedbørsmendger, og forholda 

for tresking vart krevande.  

Alt i alt endar 2019 opp som eit godt kornår. Til dels har vi 

fått melding om rekordavlingar på over 700 og heilt opp i 

800 kg/daa. 

 

Potetåret 2019 
Frode Grønmyr 

Potetsesongen 2019 fekk ein god start i Møre og Romsdal. 

April var uvanleg varm og tørr, og det var fine forhold for 

våronn. I Sunndal starta settinga av tidlegpotet under plast 

dei første dagane i april. På grunn av det varme og tørre veret 

i april vart også mykje lagringspotet sett i løpet av månaden. 

Frå første mai slo vêret om fullstendig. Første del av mai var 

kald, med temperaturar ned mot null, fleire snøfall og mykje 

nedbør. Det var store lokale forskjellar i nedbøren, men fleire 

av dei som hadde sett i slutten av april mista til dels mykje 

nitrogen på grunn av utvasking, og det var behov for tilleggs-

gjødsling.  

Kulden i mai skapte spenning for tidlegpotetprodusentane. 

Frost når riset har kome opp kan sette tilbake veksten og 

gjere at potetene ikkje blir klare til levering når prisen er 

best. Bortsett frå mindre skader berga potetene bra gjennom 

den første kuldeperioden i mai, men i slutten av mai kom det 

ei frostnatt som gjekk hardt ut over åkrane som hadde kome 

lengst. Sjølv om åkrane vart sett tilbake av frosten var oppta-

dei store skadane. 

Polka er dominerande sort. Den gir god avling, men for my-

kje smått og den er svak mot lærråte. Det er også ein del Ko-

rona, mest til direktesal. Saga er lovande, den gir litt mindre 

avling. Sonata toler lite regn, og skaper problem i mykje regn 

på friland, men gir stor avling og god kvalitet tunnel. Flo-

rence forlenger sesongen, den gir litt mindre avling enn Pol-

ka, men har jamnt store bær. Enkelte kjøper importplanter av 

liten storleik, desse har hatt god kvalitet,  men det er få som 

planta produksjonsklare planter. Der er eit lite areal med jord-

bær i plasttunnel i fylket, men så langt har vi ingen table-top 

produksjon.  

Det har vore jamnt over god kvalitet både til konsum og in-

dustri. Polka har god smak og bra haldbarhet, men vert fort 

små. Korona har fine bær og god smak, men er litt lite hald-

bar. Florence har store, haldbare bær som toler transport og  

omsetning, og som også toler å stå lengre i feltet. Saga har 

stor bær og fin kvalitet både til konsum og industri. Sesongen 

for dei vanlege sortane var kort. Dei som driv direktesal prø-

var å forlenge sesongen, men det er mykje å hente om ein 

kunne utnytta marknaden betre både tidleg og seint i sesong-

en. Avlingane var i år litt under normalen.  

 

Bringebær 

Overvintringa var  tilsynelatande bra, men avlingar litt under 

normalen kan tyde på litt vinterskade. Det var store svinging-

ar i temperatur i april-mai, i gjennomsnitt ga det det ein varm 

april og ein kjølig mai. Dei store skiftingane i veret fekk kon-

sekvensar for fruktblomstringa, men under bringebærblomst-

ringa var det veret meir lageleg og stabilt.  Bringebærsesong-

en starta litt tidlegare enn normalt, den vart også litt kortare 

kanskje pga varmen i slutten av juli. Kvaliteten var jamt over 

god, men tunneldyrking gir jamnare kvalitet og større andel 

konsumbær. Avlingane var litt under normalt. Vi har sjeldan 

problem med makk i bæra, men i år var det litt i enkelte felt 

trass i sprøyting. I år var det mykje barksprekking i mange 

felt noko som også ga enkelte stygge angrep av bakterie-

svulst, dette gikk nok også ut over avlinga.  Litt bladmidd 

finn ein i dei fleste felt utan at det gjer stor skade, men med 

sein haustsprøyting er det som regel under kontroll.  Det finst 

raud rotråte i avgrensa omfang i distriktet, og det kunne sjå ut 

som den kom meir til syne i år enn tidlegare. Glen Ample er 

Bringebærhekkar på Døving i Norddal. Foto: Aksel Døving. 
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Fagdag om grasberging i Stordal 25. juni 2019. Foto: Bjørn Steinar Skarbø. 

start på gjenveksten. 

Både juli og august hadde temperaturar over gjennomsnittet. 

På målestasjonen Eide i Hustadvika kommune vart det på ei 

veke i månadsskiftet juni- juli registrert om lag 200 mm ned-

bør. Dei neste 6 vekene vart nedbørsfattige, men likevel kom 

det nok nedbør jamt fordelt i perioden til at det vart greie and-

reslåttsavlingar dei fleste stadar i fylket. 

September vart svært våt. Dette førte nok til at det i fjor haust 

vart brakka noko mindre areal enn det som var planlagt. 

I november fekk vi mange stader ein lengre periode med bar-

frost. Korleis dette vil slå ut på overvintringa av grovforareala 

gjenstår å sjå.  

kinga av tidlegpotet i gang i starten av veke 25. 

Juli vart svært tørr. Kombinasjonen høg temperatur og vind 

gjorde at potetåkrane tørka fort ut og juli vart ein travel må-

nad med vatning. 

Lenger sør i Norge var tørråte eit stort problem i 2019. An-

grepet kom tidleg og det var svært mange dagar med smitte-

fare gjennom vekstsesongen. I Møre og Romsdal var forhol-

da motsette. Vi opplevde lite smittepress av tørråte i 2019. 

Frå midten av september kom det svært mykje nedbør, og 

forholda for opptaking vart utfordrande. All potetproduksjon 

i Møre og Romsdal foregår på lett jord som tørkar fort opp. 

Men det vart likevel ein del stopp i opptakinga. Så snart reg-

net gav seg i oktober kom frosten og rundt 100 daa vart ikkje 

hausta på grunn av frost. 

Trass i mange utfordringar vart 2019 eit godt potetår i Møre 

og Romsdal. I ein del åkrar var knollsettinga under normalt, 

men det var hausta mykje stor potet, så avlingsnivået vart 

bra. Kvaliteten var jamt over veldig god. 

 

Grovforåret 2019 
Av Jon Geirmund Lied 

Hausten 2018 vart det hausta relativt mykje tredje slått til 

dels langt utover hausten på våt jord. Normalt er ikkje dette 

det beste grunnlaget for god overvintring av grassvor.  

Overvintringa gjekk jamt over bra i heile fylket, og sjølv om 

tre slåttar hausten 2018 sette sitt preg på areal med to slåtts 

blandingar, var det svært lite areal som måtte totalfornyast 

pga overvintringsskade. 

Men ein god del areal der det vart teke tredje slått hausten 

2018 hadde tynn grassvor.  

April vart ein relativ varm og tørr månad. Grasveksten kom 

godt i gang i lågareliggande strok, og mange fekk tidleg ut 

husdyrgjødsla, og fekk utført mykje godt våronnarbeid. 

Mai vart kjøleg og våt, slik at dei seinare områda i fylket 

fekk ugunstige forhold i våronna. I dei tidlegaste områda, der 

veksten var komen i gang, fekk ein brukbare forhold for bu-

sking. 

Juni gav greie vekstforhold, og brukbare vindu for slåtten. 

Førsteslåttsavlinga vart jamt over god. Det vart også ein grei 

 Frå Stordal 25.04.19. Areal til venstre hausta 2 gongar i 2018. 

Areal til høgre hausta 3 gongar. Foto: Jon Geir Selboskar. 
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samarbeid med tjenesteavdelingen. Vi har hatt inn-

legg på 8 medlemsmøter. 

Sigmund hadde tema Yrkesskadeforsikring på møte 

i Aure og Rindal Produsentlag. Kari hadde innlegg 

på årsmøte til Rauma sau og geit. 

 

Ringreven 

Rådgiverne har levert fagstoff til Ringreven. Fast 

spalte er Ringrevens "Smarte hjørne". 

 

Faglig samarbeid 

Vi har felles interesser og godt samarbeid med 

Møre og Romsdal Bondelag, Gjensidige Nordmøre 

og Romsdal og Landbruksavdelingen hos Fylkes-

mannen for gjennomføring av ulike temamøter og 

prosjekt. Vi samarbeider fra sak til sak også med 

andre faglag og organisasjoner i landbruket. 

 

Prosjekt 

Vi har gjennomført to samlinger "Godt for bonden", et pro-

sjekt som er en møteplass for bønder, med sosialt samvær, en 

matbit og et inspirasjonsforedrag. Liv Sølverød og Arild 

Hoksnes har begge levert godt, og stemningen har vært god 

blant de frammøtte. Det gjenstår 3 samlinger som er planlagt i 

2020. 

Det har vært jobba med prosjekt Brannforebygging. Et tilbud 

blant annet til elever ved Gjermundnes Videregående skole. 

Prosjekt "Bondens Nettverk" er i startfasen. Vi har få tilsagn 

om prosjektmidler fra Fylkesmannen. Målet er å få til et for-

malisert samarbeid/nettverk av aktører som kan være til hjelp 

når utfordrende livssituasjoner oppstår og det kjennes vanske-

lig å håndtere alt aleine. 

 

Nav 

Rådgiverne har samarbeid med Nav i flere saker. I forbindelse 

med Hjelpemiddelsaker har Nav Hjelpemiddelsentral innvilga 

en søknad om hjelpemiddel i 2019. 

 

Annet 

HMS avdelingen har deltatt på Markdager og på stand på 

"Dyregod". 

Kari sitter som ansattrepresentant i styret til Landbruk Nord-

vest, og Lars er valgt som nytt Hovedverneombud i virksom-

heten.  

 

Kunnskapsbygging 

Kari og Sigmund deltok på fagsamling for alle HMS-

rådgivere 12. og 13. juni på Gardermoen. På Norsk Land-

bruksrådgivings Kursuke i november deltok Lars og Kari 3 

dager. Lars følger opplæring gjennom rådgiverskolen til 

NLR. Sigmund fullførte studiet HMS ved Universitet Nord 

med eksamen våren 2019. 

Bemanning, kontorsted og geografisk fordeling 

HMS-avdelinga har 2 ansatte med totalt 1,5 årsverk. HMS 

rådgiver Sigmund Moen Trønsdal i full stilling med kontor-

sted på Landbrukshuset, Skei, Surnadal. Fra oktober 2019 er 

Sigmund innvilget ett års permisjon.  

Lars Tveit Lyche trådde inn som vikar med litt overlapp sam-

men med Sigmund. Lars veksler mellom kontorsted Surnadal 

og Molde.  

Kari Fløystad (50% stilling) er på Landbruk Nordvest sitt 

kontorsted, FK-bygget i Molde. 

Sigmund/Lars har følgende kommuner som geografisk områ-

de: Rindal, Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Halsa, Aure og 

Smøla.  

Kari har følgende områder: Molde, Rauma, Vestnes, Nesset, 

Fræna, Eide, Gjemnes, Kristiansund, Aukra, Midsund og 

Averøy. 

 

HMS besøk 

Det er i 2019 gjennomført 83 ordinære gårdsbesøk. Oppføl-

gingsbesøk kommer i tillegg. Det har også vært besøk i for-

bindelse med hjelpemiddelsaker, tilsyn fra Arbeidstilsynet, 

og ved KSL-revisjon. 

 

Bedriftshelsetjeneste 

Alle bønder med HMS avtale er tilknytta en Bedriftshelsetje-

neste 

I Sigmund /Lars sitt område er bønder med HMS-avtale med-

lemmer i Midtnorsk HMS-senter, Surnadal. I Kari sitt områ-

de Stamina Helse. Stamina Helse har kontor i flere kommu-

ner i området, noe som gir kortere reisevei for en del. 

  

Kurs, fagmøter og foredrag 

HMS-avdelingen har gjennomført 1 kurs i "Praktisk HMS-

arbeid" med 12 deltakere. Kurset "Varme arbeider" har vært 

gjennomført på 7 steder med totalt 88 deltakere.  

To fagdager "Trygg håndtering av storfe" er gjennomført i 

Årsmelding 2019 HMS  
 



32 

Landbruk Nordvest Årsmelding  2019 

Noen ord fra styreleder  

Inge Martin Karlsvik 
hovedsak på salg av avløsertjenester. Renteinntektene våre har 

økt hvert år de siste årene. Vi er selvsagt glade for å gå med gode 

overskudd, men dette er penger vi heller skulle ønske ble igjen 

hos medlemmene. Vi vet at våre medlemmer strekker seg langt 

for å betale sine regninger. Derfor er dette et tydelig signal om at 

likviditeten hos bøndene i fylket har blitt dårligere de siste årene. 

Når man så vet at vi kan forvente en dårligere melkepris i tiden 

framover, er dette noe som må tas på alvor når vi nå nærmer oss 

jordbruksforhandlingene. 

 

Til slutt vil jeg benytte denne anledningen til å takke for meg. 

Etter 4 år som styreleder har jeg valgt å takke nei til gjenvalg. Det 

har vært en interessant tid å være styreleder i Landbruk Nordvest. 

Jeg har opplevd en organisasjon som kjennetegnes av dyktige, 

kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere i alle ledd. Jeg er glad 

for å ha fått være en del av dette miljøet, og jeg håper at jeg har 

bidratt litt til at tjenestene vi leverer, har vært til nytte for bonden 

i Møre og Romsdal.  

2019 har vært et spesielt år for landbruksnæringen. Etter å 

ha seilt på en bølge av goodwill i en dryg tiårsperiode, 

føler mange nå at ting endrer seg. Vi er inne i en periode 

med overproduksjon av flere kjøttslag, 

melkeproduksjonen skal nedskaleres og mulighetene for å 

ta ut økte markedspriser er begrensede.  

Slike perioder har vi opplevd før, og vi vet at dette 

svinger. Det som derimot er nytt nå, er de andre tunge 

trendene i samfunnet. Hva vil det bety for oss at stadig 

flere ønsker seg et vegansk kosthold, eller i det minste 

redusere sitt kjøttforbruk. Gjerne med klima som årsak? 

Hvordan vil det økte fokuset på dyrevelferd forandre 

næringa? Og ikke minst har vi som bønder opplevd å få 

stempel på oss som klimaverstinger.  

Disse utfordringene vil trolig bare forsterke seg i tiden 

som kommer. Derfor tror jeg at en kunnskapsorganisasjon 

som Landbruk Nordvest vil være enda mer nødvendig 

som en av nøklene for å finne løsninger på disse 

problemstillingene.  

 

Jeg har vært opptatt hele tiden av at LNV ikke er et mål i 

seg selv, men kun et verktøy for å tjene bonden. Derfor 

har styret satt i gang en prosess for å se om vi er riktig 

organisert. Vi er i dag de eneste i Norge som er tilknyttet 

både «Norsk Landbruksrådgiving» og «Norske 

Landbrukstjenester». Da må vi våge å spørre oss om det 

er vi som har skjønt noe alle andre ikke har skjønt, eller er 

det motsatt? Er fordelene med å tilby både rådgiving og 

avløsning i samme organisasjon, større enn ulempene? 

Her håper vi at årsmøtet blir en arena for god debatt om 

saken, slik at styret får viktige signal om veien videre. 

 

Landbruk Nordvest har hatt et meget godt driftsmessig 

resultat i 2019. Med et overskudd på i underkant av 

900.000 kan vi endelig begynne å bygge den 

egenkapitalen vi trenger for å ha en robust bedrift. Alle 

avdelinger har forbedret seg i forhold til i fjor. Ikke minst 

er vi veldig glade for at vi har hatt økning i salg av 

avløsertjenester. Både i omsetning, men også i antall 

kunder. Rådgivingsavdelingen består nå av det som 

tidligere var bygg-, hms-, og rådgivingsavdeling. Derfor 

er ikke tallene direkte sammenlignbare med tidligere år.  

I 2019 hadde vi også flere nyansettelser i 

rådgivingsavdeling, samt permisjoner. Så når disse i 2020 

kommer i «full produksjon», ser dette lovende ut. 

 

Det som er verd å merke seg når det gjelder resultatet, er 

at hele 386.000 kroner av overskuddet kommer i form av 

renteinntekter. Dette er i realiteten inntekter vi får av 

renter på forsinket betaling fra våre medlemmer. Da i all 
Foto: Arild Erlien 
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Medlemsvilkår Landbruk Nordvest 2020  

Medlemskontingent kr 1200 Dekker:  
Demokratiske rettigheter og abonnement på Ringreven 
 

Rådgivingsavdelinga 

Arealkontingent           Kr/daa      Tak daa Dekker: 

Grovfôr                                     6,80            800 • Kurs og oppdatering til medlemspris 
• Tilgang til hjemmesidene 
• Temahefter 
• Telefonrådgiving 
• Kulturspesifikk meldinger på E-post 
• Gjødslingsplan og jordprøvetaking til medlemspris 
• Markvandringer 
• Fagmøte i potet, grønsaker, frukt, og bær 

Korn                                          6,80            600 

Potet                                       37,30            135 

Grønnsaker                            49,95            100 

Frukt og Bær                          62,60              80 

Tak på areal- og medlemskontingent: 6 500kr 

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

 Timepriser rådgiving Medlem                  Ikke medlem          Stoppavgift 

Jordprøvetaking 
Jord og plantekultur 
Bygg 
Økonomi 
HMS 

675                                1 100                            400 
675                                1 100 
875                                1 100                          1 800 
875                            1 100                          1 800 
875                                1 100 

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

Dekker: 
• Rekruttering av arbeidskraft 
• LNV har arbeidsgiveransvar inkl. arbeidsavtaler, 

utlønning, arbeidsgiveravgift, feriepenger, sjuke-
penger, pensjonsordning, forsikringer, rapporte-
ring til det offentlige og velferdstiltak for avløsere 

• Lønningsregnskap for bonde/ kunde 
• Dokumentasjon av avløserutgifter 
• Organisering av avløserringer 
• Rådgjeving ang. velferdsordningene, retter ved 

sjuk   dom/ svangerskap HMS og arbeidsrettslige 
forhold 

HMS 

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

Dekker: 
• Treårig syklus med HMS besøk/gårdsbesøk med 

vernerunde, bedriftshelsetjeneste og fagmøte 

• Kartlegging av arbeidsmiljøet 
• Koble HMS system og KSL dokumentasjon 

• Elektronisk nyhetsbrev 

• Rabatt på kurs 
• Rabatt på forsikring 

• Fradragsberettiget kontingent 
• Krisebistand om ulykken rammer deg  
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Vedtekter for Landbruk Nordvest SA 
Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 8.12.2015  

.§ 1 Organisasjon/verksemd 

Landbruk Nordvest SA, org.nr. 

984 468 822, er eit samvirkeføretak med 

vekslande medlemstal. Føretaket har 

forretningskontor i Molde kommune. 

 
§ 2 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 ulike 

tenester til landbruket og til næringslivet 

elles, med hovudvekt på det 

medlemmene har behov for. 

  
Landbruk Nordvest skal fremje det 

landbruksfaglege miljøet i distriktet.  

 

§ 3 Medlemskap 

Alle enkeltpersonar og 

næringsverksemder med tilknyting til 

landbruket kan bli medlemmer. Alle 

medlemmer pliktar å betale ein 

kontingent som årsmøtet vedtek for 

kvart år.  

 

§ 4 Utmelding (og utestenging) 

Utmelding skal skje skriftleg. 

Medlemskapen blir då avslutta med ein 

gong, men alt mellomverande må 

gjerast opp i samsvar med bestillingar 

og inngåtte avtalar. Utmeldinga må vere 

styret i hende seinast innan utgangen av 

januar for at medlemmen skal sleppe å 

betale kontingent for utmeldingsåret.  

 

Ved utmelding har ikkje medlemmen 

krav på noko av formuen til Landbruk 

Nordvest SA. 

  
Ein medlem som ikkje lenger fyller 

vilkåra for medlemskap, kan etter 

skriftleg varsel stengjast ute som 

medlem etter vedtak i styret. 

Medlemmen har då høve til å anke 

avgjerda til årsmøtet. Ankefristen er éin 

månad rekna frå det tidspunktet 

medlemmen er gjord kjend med 

vedtaket i styret. 

§ 5 Økonomi 

Landbruk Nordvest SA er finansiert 

gjennom medlemskontingent, tilskot, 

prosjektinntekter og inntekter frå sal av 

tenester til medlemmer eller andre.  

 
Medlemskontingenten blir vedteken av 

årsmøtet og består av grunnkontingent 

og produksjonsavhengig 

tilleggskontingent.  

 

Den årlege kontingenten dekkjer 

generelle tenester, medan tenester som 

berre kjem nokre medlemmer – eller ei 

gruppe medlemmer – til gode, skal 

fakturerast særskilt.  

 
Eit eventuelt overskot skal førast over 

til eigenkapitalen i føretaket, og kan 

ikkje gå til medlemmene.   

 

§ 6 Styret og dagleg leiar 

Føretaket blir leidd av eit styre på inntil 

sju medlemmer. Dei tilsette har rett til å 

bli representerte i styret i samsvar med 

gjeldande lovverk, med styremedlem og 

varamedlem valde av og blant dei 

tilsette. Styremedlemmen går inn i 

styret etter ordinært årsmøte.  

Styret held styremøte så ofte 

styreleiaren finn det nødvendig, eller 

når to styremedlemmer krev det.  

 

Landbruk Nordvest er forplikta ved 

underskrift av styreleiar og dagleg leiar 

i fellesskap eller styreleiar og ein 

styremedlem i fellesskap.  

Styret kan tildele firmateikningsrett. 

 

§7 Styreoppgåver og plikter 

Styret har ansvaret for forvaltninga av 

verksemda. Styret skal leie Landbruk 

Nordvest i samsvar med vedtekter og 

årsmøtevedtak, og forvalte midlane til 

organisasjonen.  

 

Dei tilsette får lønn i samsvar med 

gjeldande avtalar om lønns- og 

arbeidsvilkår. Styret er næraste 

overordna for dagleg leiar.  

 

Det er styret si oppgåve å kalle inn til 

årsmøte.  
 

§ 8 Dagleg leiing 

Føretaket skal ha ein dagleg leiar som 

styret tilset og eventuelt avset. Dagleg 

leiar er ansvarleg for å leie føretaket og 

skal sørgje for at styrevedtak blir sette 

ut i livet.  

 

Styret avtaler løn og instruks for 

stillinga.  

 

  § 9 Årsmøte og medlemsmøte 

Ordinært årsmøte skal haldast innan 

utgangen av april. Innkalling til årsmøte 

skal skje med minst 14 dagars varsel. 

Ekstraordinært årsmøte skal haldast 

dersom styret meiner det er nødvendig, 

eller dersom minst 1/10 av 

medlemmene krev det.  

Medlemsmøte blir haldne i forkant av 

ordinært årsmøte i naturleg avgrensa 

område. 

Årsmøtet skal:  

1. godkjenne innkalling og sakliste  

2. velje referent og to personar til å 

skrive under protokollen  

3. behandle årsmelding og revidert 

rekneskap  

4. Vedta disponering av årsresultat 

etter  forslag frå styret. 

Årsoverskotet kan disponeres til: 

a. godskriving av føretakets  

eigenkapital 

5. fastsetje kontingentsatsar for 

inneverande år 

6. behandle styret sitt forslag til 

budsjett og arbeidsplan for 

inneverande år  

7. behandle innkomne saker  

8. gjennomføre val av:  

a. leiar for eitt år  

b. styremedlemmer for to år 

c. nestleiar blant 

styremedlemmene for eitt år  

d. tre varamedlemmer i 

nummerrekkjefølgje for eitt 

år 

e. ein medlem i valkomiteen 

for tre år. Valkomiteen 
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består av tre medlemmer. Den 

medlemmen som har vore med 

lengst, er leiar av valkomiteen.  

f. personlege varamedlemmer for 

valkomiteen for eitt år 

g.. val av møteleiar med varamedlem 

for eitt år 

h. revisor 

  9. fastsetje godtgjersle til tillitsvalde 

etter tilråding frå valkomiteen 

 

Val av leiar og styremedlemmer skal 

vere skriftleg.  

 

Innkomne saker som skal behandlast på 

årsmøtet, må vere styret i hende innan 

31. januar. Årsmøtet vedtek instruks for 

valkomiteen. 

 

§ 10  Vedtektsendring 

Forslag om endringar av vedtektene må 

vere sende til styret innan 31. januar. 

Gyldig vedtak om endring på årsmøtet 

krev tilslutning frå minst 2/3 av 

stemmene som er gitt. 

 

§ 11  Samanslutning  

Styret kan fremje forslag om saman-

slutning med anna føretak. Saka skal 

behandlast på første årsmøtet og må 

gjerast kjend i innkallinga. Gyldig 

vedtak om samanslutning krev minst 2/3 

fleirtal av stemmene som er gitt. 

 

§ 12  Oppløysing 

Forslag om å løyse opp føretaket kan 

fremjast av styret. Vedtak om 

oppløysing kan berre gjerast av årsmøtet 

og krev 3/4 fleirtal av stemmene som er 

gitt, i to årsmøte etter kvarandre. Det 

siste årsmøtet som vedtek oppløysing, 

skal også velje eit avviklingsstyre. 

  

Etter at alle økonomiske plikter er 

dekte, skal den formuen som eventuelt 

er att, bli ståande i inntil fem år i tilfelle 

ein ny organisasjon av same art og med 

liknande formål blir stifta. Desse 

midlane blir førte over til den nye 

organisasjonen. Om ein ny organisasjon 

ikkje er stifta innan fem år, skal midlane 

som er att, gå til allmennyttige formål 

innanfor norsk landbruk. Ei endring av 

dette leddet krev samtykke frå Lotteri-  

og stiftelsestilsynet for å vere gyldig. 

 

Korleis ein skal disponere utstyr det er 

gitt mekaniseringstilskot til, skal 

drøftast med Norsk Landbruksråd-

giving. Vedtak om oppløysing skal 

meldast til Norsk Landbruksrådgiving. 

 
Vedtektene er vedtekne på årsmøte 31. 

mars 2009 

Vedtekne med endring i § 1 på årsmøte 

14. april 2010 

Vedtekne med endring i § 6 pkt. 4, § 7 

pkt. c og § 8 på årsmøtet 13. april 2011 

Vedtekne med endring til 

samvirkeføretak på årsmøtet 17. april 

2012 

Vedtekne med endring i §3 i 

Ekstraordinært Årsmøte 6. desember 

2012 

Vedtekne med endring i § 7 på årsmøte 

18. april 2013 

Vedtatt med endring i § 1 under årsmøte 

16. april 2015 

Oppdatering iht forslag til 

normalvedtekter frå NLR vedtatt på 

ekstraordinært årsmøte 8.12.2015 
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