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 ■ LEDER

Det skal lønne seg å bruke oss
 ■ Det er nå gått over et år siden jeg 

tok på som daglig leder av Landbruk 
Nordvest. Jeg har lært organisasjo-
nen, ansatte og styre å kjenne. Og 
jeg har lært mye om de omgivel-
sene, kall det rammebetingelsene, 
Landbruk Nordvest virker i.  Det 
har i alle fall gjort meg sikker på 
en ting. Landbruk Nordvest er en 
viktig aktør for landbruket i Møre 
og Romsdal. 

 ■ Koronaen har i 2021 preget virk-
somheten vår, som den har preget 
samfunnet ellers. Vi startet året med 
nedstenginger og restriksjoner på 
fysiske møter. Det gjorde blant annet 
at medlemsmøtene og årsmøtet ble 
digitalt på teams. Teknisk fungerte 
dette bra. Oppmøtet på medlemsmø-
tene ble helt greit og årsmøtet ble 
gjennomført på en forsvarlig måte, 
der de nødvendige vedtak og valg 
ble gjennomført. I tillegg har ansatte 
hatt perioder der de kontoransatte 
helt eller delvis har vært på hjem-
mekontor. Den største utfordringen 
har likevel vært restriksjonene for 
å komme inn i landet. Det har vært 
en stor og vanskelig jobb å skaffe 
våre medlemmer den nødvendige 
arbeidskraften de har hatt behov for. 

 ■ Utover året har koronarestrik-
sjonene blitt lempet på, eller blitt 
fjernet. Vi har utover 2021 operert 
på en tilnærmet vanlig måte. Mark-
dager, møter, og alle andre fysiske 
treffpunkt har blitt gjennomført som 
planlagt. Det er vi svært glade for – vi 
gjør jobben vår best når vi er tilstede 
der det skjer! 

Jeg skrev innledningsvis at Landbruk 
Nordvest er viktig. Det ser det ut til 
at bøndene i Møre og Romsdal også 
mener. Vi har i dag over 30 flere 
medlemmer enn vi hadde i fjor. Det 
synes vi er veldig bra, og en god an-
nerkjennelse på den jobben vi gjør. 
Og jobben gjøres av Landbruk Nord-
vest sin viktigste ressurs; de ansatte. 
Vi har gode og profesjonelt innstilte 
avløsere, landbruksvikarer og klauv-
skjærere, som er administrert av våre 
dyktige, ryddige og serviceinnstilte 
kontoransatte på tjenesteavdelinga. 
På rådgiversida har vi de fremste 
fagfolka på sine områder, til dels er 
de blant de fremste i landet. De kan 
gi dere medlemmer gode råd, basert 
på faglig lokalt tilpassa kunnskap. 
Bruk dem! 

 ■ Jeg har ingen planer eller tanker 
om at vi trenger færre folk i Land-
bruk Nordvest. Tvert i mot har jeg 
stor tro på at vi behøver flere. Flere 
ansatte betyr økte kostnader. Og 
hvem skal betale disse kostnadene, 
er det kanskje noen som spør? Vil 
det ikke være oss medlemmer, eierne 
og kundene av Landbruk Nordvest? 
Ja, delvis vil det være slik. Selv om 
mye av våre lønnskostnader dekkes 
inn av ulike prosjekt, har jeg absolutt 
tenkt at våre kunder – dere med-
lemmer, skal betale oss mer. Og det 
skal dere gjøre fordi det skal lønne 
seg å bruke oss. Det skal lønne seg å 
bruke oss til å lønne en avløser, fordi 
vi er den beste og mest profesjonelle 
aktøren på arbeidskraftsformidling i 
fylket. Og det skal lønne seg å kjøpe 
rådgiving fra Landbruk Nordvest, 

fordi det du betaler oss, skal du tjene 
inn mange ganger i for eksempel 
bedre avlinger, lavere kostnader til 
gjødsel, en god og relevant driftsplan 
eller byggplan, for å nevne noe.  

 ■ For å svare ut de ambisjonene som 
er i Landbruk Nordvest har vi gjen-
nom året jobbet med en strategisk 
plan for Landbruk Nordvest. Den 
skal si noe om hva Landbruk Nord-
vest skal prioritere å jobbe med i åra 
framover. Planen blir en rettesnor for 
oss, og være grunnlaget for arbeids-
planer og tiltak. Planen vil bli presen-
tert på medlemsmøtene i vinter og 
skal vedtas på årsmøtet i mars. Skal 
jeg røpe noe fra arbeidet, så er noe av 
det nevnt innledningsvis. Vi har gode 
fagfolk og så må vi bli flinkere og mer 
aktive på salg og markedsføring. 

 ■ Med dette ønsker jeg dere alle ei 
god jul!

STIG RUNAR 

Medlemsblad for Landbruk Nordvest
Bladet kjem ut med to nummer i 2020.

UTGJEVAR:
Landbruk Nordvest
Fannestrandsvegen 63
6415 Molde

Telefon: 91 13 60 19
E-post: nordvest@nlr.no

HOVUDKONTORET
Postadresse: 
Fannestrandsvegen 63, 6415 Molde
Besøksadresse:
Fannestrandsvegen 63, 6415 Molde  
(Felleskjøpets bygning)

REDAKTØR OG ANNONSAR:
Bjørn Steinar Skarbø
bjorn.skarbo@nlr.no

Formgiving: Språksmia AS
Trykk: Sykron Media AS, Birkeland

INTERNETT:
nordvest.nlr.no

Logg inn på heimesida vår
med landbrukets felles bruksrnamn og passord 
(produsentnummer + passord). For medlemmer 
utan produsentnummer blir det jobba med ei 
løysing som skal tildele fiktive produsentnummer; 
denne løysinga er ikkje på plass enno.

FOTO PÅ FRAMSIDA:
Bjørn Steinar Skarbø

Årgang 42



2•2021LANDBRUK NORDVEST

3

 ■ INNHOLD

Framsida
 ■ Ammekyr på beite i Aureosen sist haust. I flokken finn ein 

dyr av rasen Tiroler Grauvieh og delvis kryssa med Belted 
Galloway. 
 Foto:  Ingvild Skjørsæter
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 ● AV STIG RUNAR STØRDAL

Styret vedtok på sitt møte den 9. 
desember en ny organisasjons-
modell for Landbruk Nordvest. 
Endringen innebærer at de an-
satte flyttes til to datterselskap 
under Landbruk Nordvest. 

 ■ Landbruk Nordvest består som med-
lemsorganisasjon og vil ha ansvaret 
for at den totale virksomheten drives i 
henhold til vedtektene og våre forplik-
telser ellers. 

Vedtaket ble fattet etter en grundig 
prosess som har pågått et halvt års tid. 
Organisasjonsmodellen ble også drøftet 
med årsmøteutsendingene den 2/12. 

For deg som medlem betyr dette 
lite, utover at det kan stå et annet navn 
på fakturaavsender. Styret understre-
ker at det ikke vil bli økte kostnader 
for medlemmene på grunn av den 
nye organisasjonsmodellen. Modellen 
endrer heller ikke kostnader knytta til 
lønninger for de ansatte og godtgjørel-
ser for tillitsvalgte. 

FORMÅL MED ENDRINGEN
Styret ønsker å utforme en fremtidsret-
tet organisasjon som ivaretar Landbruk 
Nordvest sin formålsparagraf og bidrar 
til høy tilfredshet blant både med-
lemmer og ansatte. Ved å gå over til 
foreslått struktur, får Landbruk Nord-

vest en organisasjon som vil utnytte 
merkevarene på en bedre måte (Norsk 
landbruksrådgiving, NLR og Norske 
landbrukstjenester, NLT); samt gi enkle-
re samhandling med sentralleddene i 
NLR og NLT og «søsterorganisasjoner». 

Strukturen vil også bidra til mer 
effektiv oppfølging av tjenester og leve-
ranser ut til kundene, og vil gi et godt 
grunnlag for videre arbeid med vekst, 
lønnsomhet og organisasjonsutvikling.

GRUNNLAGET
Omorganiseringa er i første omgang et 
resultat av at selskapet har to forskjel-
lige grupper av arbeidstagere. Her-
under er det en spesiell utfordring med 
at selskapet har hatt to ulike pensjons-
ordninger parallelt, noe som ikke er 
lov i en og samme organisasjon. 

Den valgte løsningen ble dermed at 
de tidligere avdelingene blir splittet i to 
separate datterselskap, hvor funksjo-
nene og merkevaren for rådgivning og 
landbrukstjenester rendyrkes. 

Samtidig beholdes en sterk med-
lemsorganisasjon som morselskap, 
hvor medlemsdemokratiet ivaretas og 
synergier kan hentes ut.

TARIFFESTET PENSJONSAVTALE
De ansatte rådgiverne Landbruk Nord-
vest har en tariffestet pensjonsavtale, 
på lik linje med alle andre rådgivere 
i Norsk landbruksrådgiving. Denne 
ordningen er en innarbeidet praksis 

blant rådgiverne, og er dessuten et 
viktig element for å være attraktiv som 
arbeidsgiver. 

SAMME SOM ANDRE I NLT
De andre ansatte i Landbruk Nordvest 
har hatt samme pensjonsvilkår som 
ansatte ellers i bedrifter/avløserlag i 
Norske landbrukstjenester. Å gi disse 
samme pensjonsordning som rådgiver-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

rasjoner under Landbruk Produkter.  
www.langnesmarmor.no 
6490 EIDE 
TLF. 712 99850 
e-post:post@langnesmarmor.no   

Ny organisasjonsmodell i Landbruk Nordvest

En arbeidsgruppe bestående av styreleder 
Børge Rød, nestleder Kathrine Mauset, daglig 
leder Stig Runar Størdal og tillitsvalgt Lars 
T. Lyche har utredet spørsmålet om ny 
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ne, ville påført Landbruk Nordvest økte 
kostnader som selskap, og ville i tillegg 
økt påslaget til våre kunder for kjøp av 
avløser-, landbruksvikar- og klauv-
skjæringstjenester, med omtrent 3%. 

Vi tror dette hadde svekket oss for 
mye som bedrift, og har derfor valgt en 
løsning der de ansatte overføres til to 
datterselskap. Da kan vi beholde ulike 
pensjonsordninger.

Ny organisasjonsmodell i Landbruk Nordvest

organisasjonsstruktur for Landbruk Nord-
vest. Denne organisasjonsmodellen er nå 
vedtatt av styret i selskapet. 

Foto av Mauset og Lyche: privat,  
de andre: Bjørn Steinar Skarbø

 ■ NYTT ORGANISASJONSKART

Landbruk Nordvest SA (morselskap):
Styret: Velges av årsmøtet som før.

Daglig leder: Stig Runar Størdal

Dere vil fortsatt være medlemmer av Landbruk Nordvest. Det er også Landbruk Nordvest som 
vil kreve inn kontingenter og motta alle former for tilskudd.

Landbrukstjenester  
Nordvest AS

Generalforsamling: Styret i Landbruk 
Nordvest SA

Styret: Daglig leder i Landbruk Nordvest, 
utgjør styret

Daglig leder: Selma Cowan

De ansatte i tjenesteavdelinga overføres 
til dette datterselskapet som heter Land-
brukstjenester Nordvest AS. De vil utføre 
sine arbeidsoppgaver på lik linje som før. For 
utførte tjenester vil dere motta faktura fra 
Landbrukstjenester Nordvest AS.
 

Norsk landbruksrådgiving  
Nordvest AS

Generalforsamling: Styret i Landbruk 
Nordvest SA

Styret: Styreleder i Landbruk Nordvest, 
utgjør styret

Daglig leder: Stig Runar Størdal

Ansatte knytta til rådgivingsavdelinga vil bli 
overført til dette datterselskapet, som vil hete 
Norsk Landbruksrådgiving Nordvest AS (NLR 
Nordvest). Arbeidsoppgavene til rådgiverne 
vil være akkurat som før, men for fakturer-
bare oppdrag (gjødslingsplaner, jordprøver, 
rådgivningsoppdrag ellers), så vil dere motta 
faktura fra NLR Nordvest AS.

Landbruk Nordvest SA
(medlemsorganisasjon)

Landbrukstjenester 
Nordvest AS

Norsk landbruks- 
rådgiving 

Nordvest AS
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 ● AV INGE AUKAN

I løpet av få år må bruk med 
båsfjøs ta viktige valg om 
brukets framtid som følge av i 
første omgang skjerpa krav til 
drift i båsfjøs og i neste omgang 
kravet om løsdrift. Landbruk 
Nordvest i samarbeid med 
TINE setter derfor i gang et 
storprosjekt som varer ut 2023 
for melkeprodusenter som 
driver i båsfjøs. 

 ■ Gjennom dette prosjektet får 
melkeprodusenten tilbud om støtte 
til rådgivning hos den rådgiveren 
man selv velger. Støtten er på 50% av 
rådgivningen, begrenset opp til 10 000 
kroner.

FLERE KRAV   
Melkeprodusentene i Møre og Roms-
dal står fremfor en rekke nye krav til 
driftsbygningene de neste 13 årene 
etter at forskriften om hold av storfe 
ble endret: 

 ■  I 2024 kommer det krav om føde- og 
sykebinger i alle båsfjøs for kyr  

 ■  I 2024 blir det krav om 16 ukers ute-
gang for kyr på bås (beite/mosjon) 

 ■  I 2034 blir det krav om lausdrift for 
kyr

Det er i dag ca. 640 melkeprodusenter 
i Møre og Romsdal, hvor over halvpar-
ten driver i båsfjøs som må oppfylle 
disse kravene. 

FLERE SOM STÅR BAK
1Prosjektet har blitt til i samar-

beid mellom Landbruk Nordvest, 
TINE, Nortura, Bondelaget, Bonde og 
Småbrukarlaget og Statsforvalteren i 
Møre og Romsdal. Landbruk Nordvest 
er prosjektleder, TINE er hovedsamar-
beidspartner og Nortura har bistått i 
utformingen av prosjektet. Prosjektet 
har fått tilskudd fra Møre og Romsdal 
fylkeskommune.

FINNE GUNSTIGE FJØSLØSNINGER
For de som velger å benytte seg av det-
te tilbudet ønsker vi å finne gunstige 
fjøsløsninger, både for de som velger 
nybygg og de som bygger om eksis-
terende fjøs. På denne måten ønsker vi 
å finne muligheter for videreutvikling 
av også mindre melkebruk, uten at det 
nødvendigvis innebærer stor kost-
nadsøkning og volumøkning i produk-
sjonen.

ULIKT BEHOV
Ulike gårder har ulikt behov for råd-
givning. I dette prosjektet legges det 
derfor opp til fleksibel og tverrfaglig 
rådgivning. En gårdbruker med en klar 
plan for veien videre kan trenge en 
driftsplan og bygningsplan, mens en 

annen kanskje trenger rådgiving om  
veivalgs for sin gård. 

Hvilen rådgivning som trengs og 
hvilken tilbyder man benytter, er opp 
til hver enkelt gårdbruker.

 
PLASS FOR 150 BØNDER
I dette prosjektet er det lagt opp til at 
de 150 første melkebøndene i Møre 
og Romsdal som søker om å få delta 
skal få rådgiving i løpet av prosjektpe-
rioden. Vi anbefaler alle melkeprodu-
senter å benytte seg av rådgivingsap-
paratet for å diskutere muligheter på 
ditt bruk.

PRAKTISK GJENNOMFØRING
I løpet av 2021 vil det bli lagt ut et 
enkelt søknadskjema på hjemme-
siden til Landbruk Nordvest. De 

Hjelp med planlegging av over-
gang til løsdrift for melkeku

Mer enn halvparten av fjøs for melkekyr i Møre og Romsdal er fremdeles båsfjøs.  Foto: Bjørn Steinar Skarbø.
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Økonomirådgiving  
i Landbruk Nordvest

 ● AV INGE AUKAN

Å ha økonomisk kontroll er 
viktig for deg som er bonde. 
Landbruk Nordvest hjelper deg 
med gode råd om økonomien på 
din gard.

 ■ Har du bekymringer rundt 
betaling av regninger og lån, 
og lurer på om nødvendige 
oppgraderinger er mulige 
å gjennomføre? Med full 
kontroll over økonomien på 
gården din, slipper du mange 
potensielle bekymringer.

NLR har utviklet flere 
rådgivingstilbud for ulike 
behov innen utvikling av 
garden og kontroll med 
økonomien.

DRIFTSPLAN
Sammen med en økonomisk rådgiver 
kan det være enklere å finne de delene 
av drifta der du kan tjene mer penger. 
En økonomirådgiver kan også hjelpe 
deg med å finne områder der det er 
mulig å kutte kostnader.

Sammen med en økonomisk rådgiver 
legger du en strategi for utviklingen av 
gården din, og du får satt opp en drifts-
plan som gir deg kontroll frem i tid.

STYRINGSVERKTØY
En god driftsplan er et viktig styrings-
verktøy for deg som bonde. Driftspla-
nen er et årlig budsjettverktøy som gir 
et øyeblikksbilde av den totale økono-
mien. Samtidig er den et godt beslut-
ningsgrunnlag for større investeringer, 
og en forutsetning når Innovasjon 
Norge behandler søknader om lån 
og tilskudd. Også bankene krever en 
driftsplan for å behandle lånesøknader 
til større investeringer.

«NLR Driftsplan» utarbeides av en 
økonomirådgiver sammen med deg 
og din familie. Ved behov trekker vi 
inn andre fagrådgivere. Vi kartlegger 
hvilke ressurser foretaket har, og vi ser 
på hva som må til for å nå de ønskede 
målsetninger.

TA DE RETTE VEIVALGENE
«NLR Veivalg» hjelper deg og resten av 
familien med overblikk og bevisstgjø-
ring rundt virksomheten og ressursene 
på gården.

Med dette rådgivningstilbudet 
gjennomføres en prosess som resulte-
rer i klare mål for videre utvikling av 
gården og drifta di. Spesialutviklede 
verktøy muliggjør en helhetlig over-
sikt.

Målet er å øke velferden på gården 
gjennom bedre lønnsomhet eller 

andre forbedringer som 
har verdi for deg og din fa-
milie. Tiltakene kan derfor 
variere i omfang fra fullt 
skifte av driftsform til pro-
duksjonsfaglig rådgiving 
for mindre driftsomleg-
ginger eller mer hver-
dagslige rutineendringer i 
brukerfamilien. På denne 
måten håper vi du vil 
oppleve økt motivasjon og 
inspirasjon.

FÅ KONTROLL PÅ PENGEFLYTEN
«NLR Likviditet» gir deg bedre oversikt 
og styring av likviditeten. Dette er vik-
tig for å ha en trygg og forutsigbar øko-
nomi gjennom året. Ikke minst gjelder 
det når investeringer er gjennomført 
eller står for tur, som nye maskiner, 
bygninger eller omlegginger i fjøset.

KREVENDE Å HOLDE OVERSIKT
Jo mer penger som går ut og inn i løpet 
av et år, desto mer kreves det av deg 
for å holde oversikt. Det at tilskuddene 
til drift nå utbetales en gang i året gjør 
også at disponeringen av pengene kan 
bli en større utfordring enn tidligere. 
Eksempler på situasjoner hvor et likvi-
ditetsbudsjett vil være til god hjelp er:

 ■  ønske om bedre oversikt over øko-
nomien
 ■ endringer i produksjonen
 ■  krevende økonomi ved utbygging/
investering
 ■ hjelp ut av en likviditetskrise
 ■ dokumentasjon til banken

Vi har også mulighet til å knytte likvi-
ditetsbudsjettet opp mot annen råd-
giving og vurdere hvordan ulike tiltak 
påvirker økonomien på gården.

Med god likviditetsstyring unngår 
du både morarenter og dårlig natte-
søvn.

Om du ønsker økonomisk rådgiv-
ning tar du kontakt med økonomiråd-
giver Inge Aukan på 97106635 eller på 
E-post inge.aukan@nlr.no  

Hjelp med planlegging av over-
gang til løsdrift for melkeku

150 første melkebøndene som 
velger å benytte seg av tilbudet 
vil da få en bekreftelse i løpet 
av kort tid. Støtten utbetales 
etterskuddsvis

UTBETALING I ETTERKANT
For å få utbetalt støtten til rådgi-
ving, forutsettes det at du har fått 
positivt svar på din søknad om 
støtte til rådgiving. Utbetaling av 
tilskudd skjer mot framlegging av 
faktura for den rådgiving du har 
mottatt. Det forutsettes at den råd-
giving som kan støtes, er relevant 
i forhold til prosjektets formål. 
Støtten vil utgjøre inntil 50 % av de 
betalbare kostnadene eks. mva. på 
faktura. Maksimal støtte er kroner 
10 000.

Mer enn halvparten av fjøs for melkekyr i Møre og Romsdal er fremdeles båsfjøs.  Foto: Bjørn Steinar Skarbø.

Inge Aukan
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Bli med du også
 ● AV BJØRN TORE REISTAD

 ■ Driver du med melkeproduksjon i 
båsfjøs, har du nå en unik mulighet til 
å utrede hvilke muligheter som finnes 
for deg og din familie på ditt bruk med 
raus støtte!  

Vi har samarbeidet med Landbruk 
Nordvest for å få fram et prosjekt 
som i størst mulig grad kan støtte 
utviklingsarbeidet direkte ut til hver 
produsent. Som produsent kan du 
selv velge hvilke rådgivere du vil bru-
ke og om de er fra den ene eller andre 
organisasjonen.    

Vi bidrar med rådgivere med kom-
petanse både på bygg, byggeprosess, 
strategi og økonomiske kalkyler som 
kan bistå deg gjennom en prosess.  I 

tillegg har vi produksjonskompetanse, 
veterinær og ekspert på skatt, pensjon 
og eierskifte m.m.  

BENYTT DEG AV MULIGHETEN
Ikke tro på hva som ikke er mulig, 
men benytt heller muligheten til å få 
en vurdering av hva som er mulig hos 
deg, ut fra både fjøset og dine og gar-
dens øvrige ressurser.  Erfaringen vår 
er at det finnes ulike muligheter for de 
aller fleste.  Ja, det kan være tøft, men 
alt er mulig!  

KONTAKT DIN RÅDGIVER
Er du interessert, kontakt din rådgi-
ver, så hjelper vi deg med å melde deg 
på, og kan bidra i arbeidet med ditt 
prosjekt.   

Det er no du har sjansen
 ● AV BRITT KARI EIDSEFLOT HAUGER 

Sett i forhold til 
verdiskapinga, er 
kumjølkproduksjonen 
bærebjelken i landbruket i 
Møre og Romsdal. Dei nye 
forskriftskrava frå 2024 vert ei 
utfordring for storfenæringa, 
men gjennom dette prosjektet 
er håpet at flest mogeleg 
produsentar vert med vidare. 

 ■ Frå 2024 vert det i fylgje «For-
skrift om hold av storfe» krav om 
at produsentar med båsfjøs skal ha 
dyra på beite i minst 16 veker. I dag 
er kravet åtte. Frå same tidspunkt 
vert det krav om kalvingsbinge. 

Innan 2034 må alle storfe vere 
oppstalla i lausdriftsfjøs. Dei nye 
forskriftskrava vil få konsekvensar 
for svært mange produsentar.

 
MANGE MINDRE  
PRODUSENTAR
I Møre og Romsdal er den gjennom-
snittlege mjølkebuskapen 29,9 kyr. 
Halvparten av buskapane har 23 
kyr eller færre, som betyr at mange 
er mindre produsentar. For ein del 
produsentar kan det vere utfordran-
de å finne enkle og gode tilpassingar 
til dei nye krava.

Gjennom støtte til rådgjeving, 
har du no sjansen til å få fleksibel og 
tverrfagleg rådgjeving, til hjelp for 
å få fram mogelegheitene på bruket 
ditt.

KREATIVE LØYSINGAR
For å få til løysingar som gjev løn-
semd, må vi vere kreative og tenke 
litt utanfor boksen. Det kan bety 
enklare bygg, kutt i areal som ikkje 
gjev inntening, trinnvis utbygging, 
enklare mekanisering og endra 
driftsopplegg. Val av løysingar må 
baserast på ein prosess, der du 
kartlegg føresetnadane til deg og 
bruket ditt, før du går i gang med 
planlegginga. Denne prosessen kan 
du no få god hjelp til gjennom dette 
prosjektet.

VIKTIG FOR VERDISKAPINGA
Dei overordna landbrukspolitiske 
målsetjingane er matsikkerheit, 
landbruk over heile landet, auka 
verdiskaping og berekraftig land-
bruk. Møre og Romsdal er eit 
grasfylke, der 96 % av jordbruksa-
realet vert nytta til grovfôrproduk-
sjon. Viss for mange av dei mindre 
buskapane fell frå, får det store 
konsekvensar for verdiskapinga, 
fagmiljøet, kulturlandskapet, trivsel 
og busetnad i bygdene. Difor er 
matproduksjon basert på grasres-
sursane så viktig for vårt fylke.

Brit Kari Eidseflot Hauger  er assisterande 
landbruksdirektør hos Statsforvaltaren i Møre 
og Romsdal. Foto: Håvard Simonsen.

Bjørn Tore Reistad er distriktssjef for Vestlan-
det Nord i TINE Rådgiving. 
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 ● AV KIRSTI HJELME CONNOR 
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Dei fleste som har båsfjøs 
i dag, må gjere endringar i 
driftsbygningane fram mot 
2024 og 2034, for å møte 
dei nye krava til dyrevelferd 
i storfehaldet. Dette vil 
innebere større investeringar i 
ombygging eller nybygg av fjøs.

 
 ■ Desse bøndene vil stå ovanfor eit 

vegval, skal dei investere eller skal dei 
legge ned mjølkeproduksjonen? Møre 
og Romsdal fylkeskommune er glad 
for at Landbruk Nordvest og TINE no 
skal sette i gang med «Byggprosjekt 
Møre og Romsdal 2021-2023». 

56 % BÅSFJØS
Heile 56 prosent av mjølkebruka i 
Møre og Romsdal har båsfjøs i dag. 
Mange av desse er usikker på kor-
leis dei skal møte krava som kjem 
til dyrevelferd i 2024 og 2034. Dette 
prosjektet vil gi eit forsterka tilbod om 
rådgiving til mjølkeprodusentar med 
båsfjøs, hjelpe dei å få oversikt over 
moglegheiter dei har utifrå ressursane 
på sin gard. At både TINE og Landbruk 
Nordvest samarbeider om oppdraget 
vil gi rådgivinga ut mot bonde god 
tyngde og breidde. Ein vil kunne sjå 
på både på økonomi, driftsopplegg og 
byggløysningar tilpassa kvar gard.

OGSÅ DEI SMÅ  
OG MELLOMSTORE
Mjølkeproduksjonen er ein viktig be-
rebjelke i verdiskapinga i landbruket 
i Møre og Romsdal. Vi er avhengig av 
også dei små og mellomstore bruka 
for å oppretthalde mjølkeproduksjo-
nen i fylket og halde jorda i hevd. Det 
er derfor viktig å støtte opp under 
dette prosjektet som kan bidra til at 
små og mellomstore bruk er betre 
forberedt på framtida og at fleire kan 
få hjelp til å kartlegge moglegheitene 
på sitt bruk. 

GODT FORANKRA
Både Statsforvaltaren i Møre og 
Romsdal, Bondelaget og Bonde- og 

småbrukarlaget har vore med i forar-
beidet til prosjektet. TINE er hovud-
samarbeidspartnar og Nortura har 
delteke i utforming av prosjektet og vil 
delta i evalueringa undervegs. Slik er 
prosjektet godt forankra i næringa, og 
også i Landbruksmeldinga for Møre 
og Romsdal 2017-2021 , der er eit av 
hovudmåla er «auka verdiskaping skal 
baserast på berekraftig og meir bruk 
av lokale ressursar», med delmålet 
«Det er særleg viktig å legge til rette for 
utvikling av mjølkeproduksjonen, også 
på små og mellomstore bruk».

FINN DEI GODE LØYSINGANE
Vi vonar at prosjektet vil føre til at 
mange som i dag har båsfjøs finn dei 
gode løysningane for framtida, slik at 
mjølkeproduksjonen på garden kan 
halde fram også etter både 2024 og 
2034. Møre og Romsdal fylkeskom-
mune ønsker lukke til med prosjektet.

Utbedring  
av båsfjøs

 ● AV STEIN BRUBÆK 

 ■ Innen 2034 skal alle med båsfjøs ha 
gått over til løsdrift. Det er en stor ut-
fordring i forhold til å beholde antallet 
bønder i Møre og Romsdal. Inntjeninga 
til bønder er svært lav og dermed også 
muligheten til å investere. 

Men matproduksjon er viktig og 
blir viktigere i fremtida. Regjeringa har 
vedtatt en målsettinger om å øke norsk 
selvforsyning fra i dag ca. 35% til minst 
50%. Da treng vi flere bønder, og alle 
gardsbruk i drift til å drive den jorda vi 
har tilgjengelig. 

MOT STORTINGETS VEDTAK
Utviklinga til færre og større bruk er 
ikke i tråd med Stortingets vedtak om 
å ha et landbruk med variert bruks-
struktur over hele landet. I tillegg 
gir denne utviklinga stadig større 
klimaproblemer med lange transpor-
ter. Landbruket blir mindre i stand til å 
ivareta sitt samfunnsoppdrag.

EN MULIGHET FOR Å SNU
Prosjektet for å utvikle enkle løsninger 
til ombygging av fjøs for å imøtekomme 
nye velferdskrav for storfe kan snu den 
negative utviklinga, gi muligheter for 
at flere bønder ser seg i stand til å drive 
videre og derfor sikre en bærekraftig 
norsk matproduksjon også i fremtida. 

OPP TIL OSS
Så blir det opp til oss i faglaga gjennom 
Jordbruksforhandlingene å sikre at det 
også kan svare seg å drive disse bruka. 
Da må bønder ha en mulighet til en 
inntekt som kan sammenlignes med 
andre i samfunnet. Så enkelt… - Og så 
vanskelig. 

Ein berebjelke  
i verdiskapinga

Stein Brubæk er fylkesleder i Møre og Roms-
dal Bonde- og Småbrukarlag.  Sjølvfoto

Kirsti Hjelme Connor er rådgivar innan 
landbruk og bygdeutvikling i Møre og 
Romsdal fylkeskommune.
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Mister vi  
solblommen?

 ● AV MAUD GRØTTA

Endringene i landbruket har 
ført til at Solblommen har blitt 
sjelden. Gjengroing av beiter 
og bruk av kunstgjødsel er 
trusler mot denne og mange 
andre planter som trives 
i ugjødsla kulturmark. På 
grunn av tilbakegangen er den 
kategorisert som sterkt truet på 
Norsk rødliste for arter 2021.

 ■ Solblom, Arnica montana, er en vill 
art i kurvplantefamilien som vi finner 
i kulturmark, slik som naturbeite-
marker, skogsbeite, beitede myrkan-
ter og semi-naturlige slåtteenger. Den 
trives i ugjødsla enger i tradisjonell 
drift, i glissen skog og på lynghei. Den 
er ikke kalkkrevende. Den var tidli-
gere ei vanlig plante på Øst-, Sør- og 
Vestlandet.

DRAMATISK PÅ SUNNMØRE
I 2019 og 2020 ble tidligere solblom-
lokaliteter på Sunnmøre undersøkt 
av John Bjarne Jordal og Kristin 
Wangen. Av 61 undersøkte lokaliteter 
på Søre Sunnmøre, finnes solblom nå 
på bare 27 av disse. Av 54 undersøkte 
lokaliteter på Nordre Sunnmøre er 
solblom gjenfunnet på 25 steder. 

Også antallet blomsterstengler var 
sterkt redusert, særlig på myrkanter i 
gjengroing der tilbakegangen var mer 
enn 90 % på 17 år. På en av lokalitete-
ne var endringen fra 7400 blomster-
stengler i 2002 til 26 blomstersten-
gler i 2019. Dette er en nedgang på 
99,6 %. Også ellers på Vestlandet er 
antall lokaliteter med solblom sterkt 
redusert. 

BEDRE I AGDER  
OG PÅ ØSTLANDET
På Østlandet og i Agder har solblom 
holdt seg noe bedre, selv om den 
også der er i tilbakegang.  I Agder er 
solblom valgt til Fylkesblomst og fylket 
har da et spesielt ansvar for å ta vare 
på denne arten. 

INSEKTENE FORSVINNER OGSÅ
Det finnes insekter som er helt avhengig 
av solblom for å fullføre livssyklusen sin. 
Solblomengmøll finnes på bare noen få 
lokaliteter lengst sør i landet. På grunn av 
begrenset geografisk utbredelse er den 
vurdert som sårbar på rødlista. Denne 
møllen spiser på solblommens blader og 
overvintrer i bladene som unge larver. 
Den er avhengig av at det er litt «slapp» 
skjøtsel. Hvis alle solblomplantene er 
sterkt beitet på høsten, vil det ikke være 
larver igjen som kan overvintre. 

Solblombåndflue og Solblomminér-
flue er andre arter som er helt avhen-
gige av solblom.

HVA KAN VI GJØRE?
Det viktigste vi kan gjøre er å fortsette 
med, eller ta opp igjen, tradisjonell 
drift der solblom fortsatt vokser. Rett 
og slett fortsette å ha dyr på beite, på 
innmark og i utmark. Men det skal 
ikke være hard beiting og ikke hele 
sesongen. Det skal ikke beites hardere 
enn at solblom står igjen og får frø seg 
og at bladene i rosetten får stå og ta 
imot solstrålene og samle energi. Storfe 

- Utviklingen for solblom er dramatisk på 
Sunnmøre, sier biolog John Bjarne Jordal. 
Det ser ut til at arten greier seg best på de 
lokalitetene som er skjøtta som slåttemark. I 
utmarka forsvinner den på grunn av gjengro-
ing. Det er rett og slett for lavt beitetrykk. Det 
haster med restaurering av solblomlokalitete-
ne før bestandene forsvinner helt. 

Prikkene markerer registrerte funn av sol-
blom. På flertallet av disse lokalitetene finnes 
ikke solblom lenger.  Kilde: Artskart. 
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lar gjerne solblom stå i fred, men det er 
likevel lurt å følge med at det ikke blir 
for sterkt beitepress.

UHELDIG
Beiting med sau kan være uheldig. 
Sauene liker solblom og kan lett 
gjøre mer skade enn gavn ved å spise 
bladene. Svært kortvarig sauebeiting 

om våren, før solblom spirer og mens 
rosettene er i tidlig utvikling, kan 
likevel fungere bra. Om høsten, når 
solblommen er avblomstret, vil ikke 
sauebeiting skade den.

Optimal skjøtsel på slåtteenga er å 
ikke gjødsle, slå enga seint og sørge for 
svak etterbeiting om høsten. Også her 
gjelder det at det skal ikke snaues, det 

må stå igjen litt. 
Gjødsling gir konkurransefortrinn 

for arter som vokser raskere enn 
solblom.

TRENGER LYS
Solblom kan formere seg både med 
krypende jordstengel og med frø. For 
at frøet skal spire må det ha kontakt 

Dette er verdens nordligste solblom som vok-
ser i Gjemnes kommune på Nordmøre. Her 
var det bare noen få blomsterstengler i 2017 
da bildet ble tatt. Det blir drevet skjøtsel på 
lokaliteten så det er håp om at solblom her vil 
overleve.  Foto: Maud Grøtta

Bildet viser rester av en tidligere tallrik 
solblomforekomst.  Dette er utmark som 
tidligere har vært beitet og holdt åpen, men 
som nå er i gjengroing. Midt i bildet skim-
tes en enslig blomsterstengel av solblom. 
 Foto: John Bjarne Jordal,  

Miljøfaglig utredning.
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Totalleverandør av kraftfôr, gjødsel,  
ensilering, såvarer og plantevernmidler.
Din lokale Norgesfôr-forhandler!

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

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

norgesfor.no

FOR ET GODT
TILBUD OG
BESTILLING:

FOR ET GODT
TILBUD OG
BESTILLING:

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

Tlf.: 71 65 86 60
Tlf.: 71 26 34 00
Tlf.: 71 65 77 00
Tlf.: 70 04 85 50
Tlf.: 70 25 85 90
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med jord, og for at spira skal bli til  ➦ 

ei plante trenger den lys. Beiting eller 
slått vil gi lys til ei lita spire. Tråkk fra 
dyr, gjerne storfe, vil lage sår i plante-
dekke som gir gode forhold for spiring. 
Solblom spirer også godt i utkanten av 
brente områder. For at solblom skal tri-
ves og bre seg utover med nye rosetter 
og ha kraft til å lage blomsterstengler, 
kan den ikke være skygget ut av kratt 
og andre høye vekster.

LITT HAGEBRUK
Det kan være mulig å spørre noen som 
har solblom på eiendommen sin om å 
få noen frø, og så drive litt hagebruk. 
Man kan formere opp solblom i hagen 
og seinere plante den ut i eng eller 
beiter som har de riktige livsvilkårene. 
Det skal bare tas frø fra lokaliteter med 
mange blomsterstengler. 

TILTAK NYTTER
I de omtalte undersøkelsene på Sunn-
møre ble det observert økende antall 
blomsterstengler på en lokalitet der 
skjøtselen var tatt opp igjen. I Agder er 
solblomlokaliteter fulgt opp over flere 
år gjennom prosjektet «Arvesølv». 

Opptellingen av solblom i Agder 
kan tyde på at arten responderer 
raskt på gjenåpning av landskapet og 
påfølgende skjøtsel. Restaurering av 
kulturmark og bruk av landskapet på 
tradisjonell måte med slått og beiting, 
gir resultater. Men det haster.

KILDER:
Jordal, J.B. & Wangen, K. 2019. Overvåking av 

solblom på Søre Sunnmøre, Møre og Roms-
dal, i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 
2019-34. 75 s. ISBN 978-82-345-0006-0.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2020. Overvåking 
av solblom på Nordre Sunnmøre, Møre og 
Romsdal, i 2020. Miljøfaglig Utredning 
rapport 2020-44. 90 s. ISBN 978-82-345-
0093-0.

Bjureke, K. 2020. Solblom – medisinplante 
i kulturmark. Nettartikkel hos NIBIO og 
Naturhistorisk museum.

Norsk Rødliste for arter 2021, Artsdata- 
banken. 

Svalheim, E., Garnås, I. og Hauge, L. 2018. 
Slåttemark, veileder for restaurering og 
skjøtsel. NIBIO rapport. Vol. 4 Nr. 151. 
ISBN 978-82-17-02216-9.

Elven, H. 2010. Solblomengmøll. Artsdata-
bankens faktaark. ISSN1504-9140 nr. 124.

Solstad, H. og Bjureke, K. 2011. Solblom. Arts-
databankens faktaark. ISSN1504-9140 
nr. 202.

Svalheim, E. og Bratli, H. 2016. Solblom 
Arnica montana i åtte lokaliteter i Aust- og 
Vest-Agder. NIBIO rapport Vol. 2 Nr. 54. 
ISBN 978-82-17-01623-6.

Solblom (Arnica montana) kan gjenkjennes på lang avstand for sine store, mørkegule 
blomster. Den trives best i åpen og ugjødslet kulturmark. Foto: Ellen Svalheim, NIBIO.

 ■ RØDLISTA

Risikovurdering på rødlista blir gjort 
både ut fra utbredelse og endring i po-
pulasjonsstørrelse. Dette er kategoriene 
på rødlista:

CR: kritisk truet 

EN: sterkt truet

VU: sårbar

NT: nær truet

DD: datamangel

RE: regionalt utdødd  

Arter vurdert til de tre kategoriene 
CR, EN eller VU omtales som «truede 
arter», og disse artene har høy til 
ekstremt høy risiko for å dø ut fra 
Norge hvis de rådende forholdene 
vedvarer. 
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 ● AV NINA IREN UGELVIK

Her kjem ei oppsummering 
basert på gjennomsnittstal 
frå fôrprøvar analysert 
til no og vêrstatistikk for 
årets vekstsesong. Merk at 
dette er gjennomsnittstal, 
og fôrverdiane kan ha stor 
variasjon mellom seg. Eigne 
fôrprøvar og registreringar 
av antal rundballar, vekt og 
tørrstoffinnhald på skiftenivå, 
vil gje den aller beste oversikta 
på ditt gardsbruk. 

VÊRET SOM VAR
Det som blir presentert av vêrstatis-
tikk er gjennomsnittstal mellom dei 
tre målestasjonane Surnadal, Ting-
voll og Linge. Merk at vêrstasjonen i 
Surnadal hadde registreringsvanskar 
i vår, kor det ikkje vart medrekna 
vekststart, nedbør og varmesum fram 
til 11.mai. 

Estimert vekststart i teorien var 
sett til 15. mars på Linge og 25. mars 
på Tingvoll. Det er eit par veker tid-
legare enn det som var sett i 2020, so 
ein del kan ha kome seg tidlegare utpå 
med våronna i år kontra i fjor. 

KJØLIG APRIL
Etter ei varm avslutning på mars, vart 
det noko stans i planteveksten uti 
april, då denne månaden var noko 
kjøligare i gjennomsnitt enn åra før. 
Nedbørsmessig vart april ein regntu-
ng månad, som normalt. 

Frå mai av tok varmen seg opp att 
og gav ein litt høgare snittemperatur 
enn normalen (+ 1 grad). Månaden var 
og prega av lite nedbør. 

Same gjaldt for dei neste månade-
ne juni og juli som begge var tørre og 
varme, spesielt juli som låg to grader 
høgare i år i snitt enn normalen og 
var omtrent like tørr som sommaren 
2018. 

August vart meir normal for både 
temperatur og nedbør - heldigvis. 
September vart relativt tørr og varm i 
høve tidlegare år. 

Det kjem ikkje fram i figurane ved-
lagt, men ser ein og på oktober og var 
gjennomsnittet for månaden i år litt 
varmare enn vanleg, men den skilde 

den seg betrakteleg ut med ei regis-
trert nedbørsmengd som låg langt 
over normalen. Her var det og enkelt-
dagar som var særdeles nedbørsrike 
og skapte utfordringar for ei kort tid 
enkelte stader.

FÔRRESULTATET SO LANGT
Tabell 1 syner status frå fôrana-
lysar registrert frå fylket fram 
til 25. oktober. Energiinnhaldet i 
førsteslåtten er gjennomsnittleg 
0,84 Fem/kg ts, noko som er lågt. 

Grovfôrkvaliteten i Møre og Romsdal 2021

Figur 1. Nedbør april – september 2021. Gjennomsnitt for målestasjonane i Linge, Tingvoll og 
Surnadal. 

Figur 2. Varmesum (døgngrader) april – september 2021. Gjennomsnitt for målestasjonene i 
Linge, Tingvoll og Surnadal. 

Møre og Romsdal 2021 1. slått 2. slått 3. slått 
Tørrstoffprosent 31 34 26
Protein g/kg TS 152 163 180
NDF g/kg TS 523 493 445
Sukker g/kg TS 68 82 66
OMD % 70 72 75
Energi MJ/kg TS 5,99 6,10 6,33
Fem/kg TS 0,84 0,86 0,89
Mjølkesyre g/kg TS 52 52 66
Eddiksyre g/kg TS 12 13 12
Ammonium-N g/kg N 93 85 76

Tabell 1. Grovfôrkvaliteten i Møre og Romsdal 2021 registrert pr. 25.oktober. Gjennomsnittstal 
av 495 prøver 1.slått, 312 prøver 2.slått og 4 prøver 3.slått.
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Varmt og drivande vêr fram mot 
første slåtten har nok påverka 
grasveksten til å falle raskare i 
kvalitetsutvikling, samt at det vart 
ei lita veke med nedbør i juni då 
graset byrja å bli hausteklart fleire 

plassar. Det visast blant anna igjen 
på ein litt høg NDF og iNDF-verdi 
(192 g/kg ts). Tørrstoffprosenten 
og proteininnhaldet er likevel bra. 
Proteininnhaldet var noko lågare 
i fjor (145 g/kg ts 1. slått). Då var 

det ein lengre periode med  kald 
og vinterleg vår etter våronna 
som verka negativt inn. I år vart 
proteininnhaldet noko betre (152 
kg ts/kg ts 1. slått).

RETT ENSILERING
Husk og å ha i baktankane korleis 
ein sikrar god ensilering uav-
hengig av tørrstoffprosenten. På 
første slåtten var det litt for høg 
andel av uønskte gjæringspro-
dukt som kan vere grunna i ulike 
årsaker. Tenk derfor gjennom 
før slåtten kva ein må vere obs 
på for å unngå uønskt mikrobiell 
aktivitet. Det kan t.d. vere lengda 
på fortørkinga, bruk av ensile-
ringsmiddel (sort, dose) og bruk av 
hausteutstyret.

BETRE ANDRESLÅTT 
Andre slåtten var prega av det 
tørre og solrike sommarvêret 
over fleire veker etter 1.slått, kor 
tørrstoffprosenten er høgare, gjæ-
ringskvaliteten er betre og det er 
meir sukker att i grovfôret. Sjølv 
om energiinnhaldet gjerne skulle 
vore høgare, er i alle fall protein-
verdien god. 

For tredje slåtten er det kunn 
fire prøvar registrert pr. 25.okto-
ber. Men desse er foreløpig slik 
tredjeslåtten brukar å vere med 
betre energiinnhald, høgt protein 
og låg på fiber.  

Proteinverdi mellom 140 – 160 
g/kg TS er eit ønskeleg nivå å 
liggje på, so årets proteininnhald 
gjennomsnittleg for dei tre slåtta-
ne, ser ut til å vere bra. Godt med 
protein i grovfôret er ønskeleg, 
både for dyr i vekst og lakteran-
de dyr. Derfor er det lurt å halde 
fokus på å oppretthalde (eller 
eventuelt forbetre) proteinnivået 
også i neste sesong. 

KJØP INN NOK GJØDSEL
Sjølv om gjødselprisane held fram 
å auke, er det lurt å kjøpe inn 
nok gjødsel til å kunne produse-
re ønska avlingsmengd med rett 
næringsinnhald!  Sjekk over dine 
eigne fôranalysar for å sjå korleis 
resultatet vart i år, og ta gjerne 
kontakt med oss samtidig for felles 
vurdering og fastlegging av gjøds-
lingsstrategien for neste sesong.  

Grovfôrkvaliteten i Møre og Romsdal 2021

2. års eng av Vestlandsblanding, bilde tatt 3. juni 2021.  Foto: Nina Iren Ugelvik.
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 ● AV LARS GUNNAR FLATVAD

I vår køyrde vi ein ny runde 
med dekningsbilen for å få betre 
oversikt over korleis det står til 
med korreksjonssignal rundt 
om i fylket. Vi har hovudsakleg 
fokusert på dei indre områda 
i fylket der vi mistenkte at det 
kunne vere problem.

 
KVA DEKNING ER DET  
EIGENTLEG SNAKK OM?
Det er mykje snakk om dekning og 
satellittar, men kva går det eigentleg 
ut på? Når det er snakk om satellittar i 
landbruket er det to begrep som det er 
viktig å ha kontroll på: navigasjonssa-
tellittar og korreksjonssatellittar.

NAVIGASJONSSATELLITTAR,
på fagspråket omtala som GNSS (Glo-
bal navigation satellite system), er flei-
re satellittar som svever rundt jorda og 
dannar eit slags nettverk rundt kloden. 
Fleire land har sine eigne system: USA 
har GPS, Russland har GLONASS, Eu-
ropa har Galileo og Kina har BeiDou. 
GPS og GLONASS er mest nytta. Desse 
satellittane sender posisjonsdata. Når 
ein får inn data frå fleire satellittar 
kan ein «krysspeile» og dermed finne 
posisjonen sin. 

På grunn av at navigasjonssatellitt-
ane svever i diverse baner rundt jorda, 
har ein nesten alltid kontakt med fleire 
av desse uansett kvar ein er i landet. 
Problemet med navigasjonssatellittane 
er at nøyaktigheita på posisjonen ofte 
kan variere med fleire meter, noko som 
kan føre til problem om ein skal bruke 
presisjonsutstyr basert på satellitt. Det 
er her korreksjonssatellittane kjem 
inn.

KORREKSJONSSATELLITTAR 
er geostasjonære satellittar som 
sender data for å korrigere signala frå 
navigasjonssatellittane. Dermed aukar 
presisjonen på desse ned mot 20 cm. 

Det at satellittane er geostasjonære 
betyr at dei står ein viss avstand frå 
jorda over ekvator. Dette lar satellitta-
ne gå rundt jorda like raskt som jorda 
roterer, som igjen fører til at dei «står 
stille». Denne typen korreksjon kallast 
SBAS (Sattelite-based augmentation 
systems), og i Europa har vi eit gratis 
system som kallast EGNOS. John Deere 

leverer eit eige SBAS signal som og er 
gratis, men bortsett frå dei nyttar alle 
dei andre leverandørane EGNOS.

SKYGGE 
Sidan desse satellittane står i sør og 
vår region er relativt langt nord, vil 
terrengformasjonar i sør kunne skygge 
for signala frå korreksjonssatellittane. I 
dei indre delane av vår region kan fjell 
mot sør difor vere ei stor utfordring.

Når det er snakk om måling av dek-
ning meinast det om ein får inn signal 
frå korreksjonssatellittane.

DEKKER MESTEPARTEN  
AV REGIONEN
Etter vårens runde har vi no målt dek-
ning etter vegen i dei fleste områda der 
vi mistenker at det kan vere problem. 
På figuren under kan ein til høgre sjå 
at vi med den siste målinga no dekker 
eit betydeleg større område i forhold 

til den gamle målinga til venstre. Det er 
særleg dei indre delane av fylket med 
djupe dalar som er betre kartlagt no, 
sidan det var der vi såg størst fare for 
mangel på korreksjon. 

KARTVERKTØY
Informasjonen frå dekningsmålinga er 
lagt inn i eit kartverktøy som ein kan 
finne på denne nettsida: https://portal.
giscloud.com/map/1685713/deknings-
bilen. 

I dette verktøyet er det mogleg å 
samanlikne system frå forskjellige 
leverandørar og sjå om det er ein leve-
randør som utmerkar seg på din gard. 
På den gamle målinga viste dei raude 
punkta at det ikkje var signal og blått 
at det var signal. Grønt betyr at det er 
tilgang på RTK, men dette vart ikkje 
måla over alt.

På den nye målinga betyr lys- og 
mørkeblått at det ikkje er korrek-

Resultata frå runde to med dekningsbilen

Dekningsmåling i Eikesdal, Foto: Flatvad Foto.
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sjonssignal og grønt betyr at ein har 
korreksjonssignal. Raudt betyr at det 
er tilgang på Rangepoint RTX, som 
er eit satellitt levert signal med noko 
høgare presisjon enn EGNOS.

 
MANGE STADER I GRENSESONA
Om garden din ligg i eit område med 
berre blått på kartet, må ein rekne med 
at ein ikkje har korreksjonssignal. Dek-
ningsmålinga viste og at det var mange 
stader ein hadde veldig varierande 
dekningsforhold. På dei stadene med 
dekning som ligg veldig flekkvis inne i 
blå område, kan ein ikkje ut ifrå denne 
målinga med sikkerheit fastslå at ein 
har korreksjon. Det kan då hende at 
det er behov for ei ekstra måling eller 
nøyare undersøking av kart.

NYTTAR ULIKE SATELLITTAR
Det er forskjell på kva maskinleve-
randør ein nytter. John Deere har 

eigne korreksjonssatellittar som står 
litt forskjellig frå EGNOS satellitta-
ne. Dette gjer at på ein plass der ein 
ikkje har korreksjon med EGNOS, 
kan ein ha korreksjon med John 
Deere, og motsett.

KVA GJER EIN OM  
EIN ER I SKUGGEN 
Om ein ikkje har tilgang på korrek-
sjonssignal må ein vurdere andre 
løysingar for korrigering som for 
eksempel RTK. Desse løysingane 
er noko dyrare, men og på denne 
fronten finst det overkommelege 
moglegheiter. 

Å køyre utan korreksjon kan kan-
skje og vere eit alternativ, men det er 
då uvisst kor nøyaktig resultatet blir.

Ta gjerne kontakt med meg, Lars 
Gunnar Flatvad, om du har spørs-
mål om dekningsforhalda på din 
gard eller for å diskutere løysingar 
om du har problem med korrek-
sjonssignal.

Om du held til i eit område som 
ikkje er med på denne deknings-
målinga og er usikker på om du har 
tilgang på korreksjonssignal hjå deg, 
er det mogleg å bestille eit besøk av 
dekningsbilen for å gjere målingar 
på gardsnivå.

Resultata frå runde to med dekningsbilen

Dekningsmåling i Eikesdal, Foto: Flatvad Foto.

Figur 1. 
Øvst: dekningsmålin-
ga 2020, nedst: dek-
ningsmålinga 2021. 
Typisk for resultatet 
er at det er problem i 
område med fjell i sør.
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www.kalk.no

Vi tilbyr kvalitetskalk ferdig spredd
• For å sikre best mulig opptak av næringsstoffer,  

anbefaler vi å ha en pH rundt 6,5
• Vi tilby Agri Grov og Agri Dol
• Kalking det gode klimatiltak

 
Ta kontakt med:
Område Kontaktperson/Spredeentreprenør Telefon
Ørsta, Volda Arnt Magne Engeseth 926 86 141
Åndalsnes, Rauma John Bjorli 905 86 900
Sunndal Olaf Liabø 958 63 058
Surnadal Kjell Bøvra 415 08 176
Sunndalsøra Felleskjøpet Sunndalsøra 481 69 089
Halsa Felleskjøpet Halsa 481 69 083
Averøy, Nesset, Molde, Eide, 
Tingvoll, Gjemnes og Fræna

Løbergsli Maskin AS 900 12 654 / 470 24 811

Vi har 100 års erfaring med kalking til landbruket



2•2021LANDBRUK NORDVEST

19

PRESISJONSLANDBRUK MOT AUKANDE KOSTNADER

Det kostar å ikkje vere kar
 ● AV LARS GUNNAR FLATVAD

Med aukande kostnadar på 
innsatsfaktorar i landbruket 
er kanskje ikkje lenger 
spørsmålet: Har eg råd til å kjøpe 
presisjonsverktøy? Spørsmålet er 
heller: Har du råd til å la vere?

 ■ Når kostnadane på innsatsfaktorar 
aukar, er det ekstra viktig å nytte dei 
riktig. På maskinteknikk og presisjons-
fronten er det mange hjelpemiddel 
som er med på å redusere overforbruk 
av innsatsfaktorar. 

Eit eksempel på dette er kantspreiar 
og seksjonskontroll til gjødselspreiaren. 

IKKJE BERRE FOR DEI STORE
Kostnadsauken fører og til at vi ser at 
terskelen for lønsamheit med bruk av 
presisjonsutstyr går ned, noko som 
igjen fører til at presisjonsverktøy 
ikkje lengre berre er for dei største 
produsentane. Redusert overlapping, 
og dermed redusert maskinslitasje, 
dieselkostnadar og arbeidstimar er og 
biverknader av å køyre meir presist i 
tillegg til rett bruk av innsatsfaktorar. 

Moderne hjelpemiddel er og med på 
å avlaste sjåføren under lange dagar i 
traktoren.

VI ER HER FOR DEG
Landbruk Nordvest kan hjelpe alle med 
spørsmål om presisjonsverktøy, uansett 
kva presisjonsnivå dei opererer på. Vi 
kan hjelpe deg med å kome i gang med 
tilbodet vårt: NLR Oppstartsråd presi-
sjon. Eller om du allereie har utstyr, kan 
vi hjelpe deg med å utnytte dette betre 
ved hjelp av for eksempel tildelingsfiler 
eller planlegging av køyrespor. Dette og 
alt mellom stiller vi oss disponible på. 

Vi tilbyr ikkje berre rådgiving på 
den digitale fronten, men og på all 
anna utandørs-mekanisering. Treng du 
hjelp til for eksempel val av nye mas-
kiner, eller innstilling av eksisterande 
utstyr stiller vi opp der og. Vi kan blant 
anna tilby pløyekurs eller hjelp med 
innstilling av plogar. 

For å få informasjon om rådgivings-
tilboda våre på maskinteknikk, sjå 
heimesida vår. Om du ønsker å nytte 
deg av eit av desse tilboda, eller om 
du treng hjelp med noko anna er det 
berre å ta kontakt med maskinteknisk 
rådgivar Lars Gunnar Flatvad.

Lars Gunnar Flatvad er ansvarleg for presisjonslandbruk i Landbruk Nordvest. Ta kontakt med 
han om du ønskjer å ta opp noko kring dette emnet.  Foto: Privat.

 ■ KVA ER PRESISJONSLANDBRUK?

Mange knyter presisjonslandbruk til satellittbasert utstyr på traktoren, men dette er 
berre ein del av omgrepet. Presisjonslandbruk handlar eigentleg ikkje om utstyr til 
traktoren, men om å sette inn rett tiltak på rett stad til rett tid for å oppfylle plantane sine 
behov. Presisjonsverktøy er verktøy som hjelper deg med å gjere dette.

Nokre tiltak som kan forbetrast med presisjonsteknologi er

● Jordarbeiding
● Såvarer og såing
● Bruk av husdyrgjødsel
● Bruk av handelsgjødsel
● Plantevern
● Hausting
Presisjonslandbruk handlar om kunnskap, oversyn og presisjon i arbeidet. Det gjeld å 
skaffe seg kunnskap og informasjon til å gjere dei rette vala med omsyn på sortar og 
mengder, og vidare: Gjere arbeidet mest mogleg nøyaktig og effektivt.

Aktuelle hjelpemiddel innan presisjonslandbruk er

● Avlingsregistrering og -prøvar
● Punktfesta jordprøvar
● Prøvar av husdyrgjødsel
● Gjødslingsplan
● Satellittstyring av traktor og reiskap
● Reiskap med seksjonskontroll og variabel tildeling
● Tildelingsfiler
● Dronar
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KLIMAPLAN PÅ DEN ENKELTE GARD

What’s in it for me
 ● AV GUNN RANDI FOSSLAND

Helt kort: God agronomi er også godt 
klimatiltak! Så enkelt og så vanskelig.

 ■ Landbruket som næring har forplikta seg til å bi-
dra i det nasjonale klimaarbeidet gjennom klimaav-
talen som ble inngått med regjeringa i 2019. Her 
forplikter næringa seg til å redusere klimagassutslip-
pa og øke opptaket av karbon tilvarende 5 mill. tonn 
CO2-ekvivalenter innen 2030. Dette skal gjøres uten 
at det er kutt i norsk matproduksjon. 

Landbruket lagde så «Landbrukets klimaplan» 
som ble vedtatt i april 2020. Klimaplanen er grunn-
laget for næringas videre klimajobb og arbeid med å 
innfri klimaavtalen. 

DET ER ÅTTE SATSINGSOMRÅDER I 
KLIMAPLANEN 

 ■  Utrulling av Klimakalkulator og økt satsing  
på klimarådgiving

 ■  Mer klimavennlig og bærekraftig fôring, avl  
og friskere husdyr

 ■ Fossilfri maskinpark

 ■ Fossilfri oppvarming

 ■ Bedre bruk av gjødsla og god agronomi

 ■  Bruk av husdyrgjødsel i industrielle  
biogassanlegg

 ■ Jorda som karbonlager

 ■ Ta i bruk ny klimateknologi

Nå er det slik at flere av disse tiltake-
ne ikke fanges opp i dagens klima-
regnskap. Det er derfor opprettet et 
eget teknisk beregningsutvalg som 
har ansvar for at slike tiltak skal 
synliggjøres, og næringa krediteres 
for tiltaka.
 
KLIMAKALKULATOREN
Klimakalkulatoren er et digitalt 
verktøy som henter inn de detaljene 
som trengs for å gi en sannsynlig 
beregning av klimagassutslipp på 
det enkelte bruk. Dette er data som 
allerede finnes i Kukontrollen, Skif-
teplan og regnskapet. 

Den enkelte gardbruker må gi 
samtykke til at aktuell rådgiver kan 
gå inn på klimakalkulatoren for sitt 
gårdsbruk. Rådgiver ber da om sam-

tykke via SMS etter å ha avtalt dette med bruker. 
Per i dag er det i hovedsak rådgivere i Norsk 

Landbruksrådgiving og Tine som er utdanna (kursa) 
klimarådgivere. Etter å ha fått samtykke, kan bonde 
og rådgiver sammen gå igjennom talla i kalkulatoren 
for det aktuelle bruket. Det vil da være mulig å se en-
keltområder hvor det er aktuelt å gjøre forbedringer. 

REGIONALE MILJØTILSKUDD (RMP)
Høsten 2021 var det mulig å søke om RMP-tilskudd 
til klimarådgiving. 

Det blir gitt tilskudd til foretak som har gjennom-
ført klimarådgiving i perioden fra 15. oktober året 

før søknadsåret til 15. oktober i 
søknadsåret. I hovedsak bygger 
denne rådgivinga seg på bruk av 
klimakalkulatoren som verktøy. 
Bonde og rådgiver setter så i fel-
lesskap opp ei klimatiltaksplan. 
Denne tiltaksplana må vedleg-
ges søknaden om RMP-tilskudd. 
Tilskuddssatser er fra kr 2000 
(når det er brukt grupperådgi-
ving) til kr 6000 (enkeltrådgi-
ving med tiltaksplan som både 
omfatter planteproduksjon og 
husdyrproduksjon). 

LITEN ETTERSPØRSEL SÅ 
LANGT
Det har så langt vært svært liten 
etterspørsel etter klimaråd-
giving i vårt område. Det kan 
være flere grunner til dette, men 
mange vi snakker med, «sitter 
på gjerdet» og venter. De er i 

 ■ LANDBRUKET OG KLIMAET

Landbruket lagde så 
«Landbrukets 

klimaplan» som ble 
vedtatt i april 2020. 

Klimaplanen er 
grunnlaget for  

næringas videre 
klimajobb og arbeid 

med å innfri  
klimaavtalen.
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TopLac 
- TROLIG NORGES BESTE KRAFTFÔR

®

TopLac® - på topp i 20 år!

Da vi lanserte Fiskå TopLac for 20 år siden satte kraftfôret 
en helt ny standard til høytytende melkeku.  

Resepten inneholdt nye råvarer som ga en respons uten 
sidestykke i markedet. TopLac ble raskt favoritt i de nye 
robotfjøsene så vel som i stadig flere båsfjøs. Høyere 
grovfôropptak var - og er - en egenskap som alltid er 
interessant for våre kunder. 

Vi har videreutviklet fôret kontinuerlig siden, og i dag er 
TopLac vårt mestselgende kraftfôr til melkeku og sau. 
Stadig flere bønder lar seg imponere over effekten på 
melkeytelse, kjemisk innhold og vomhelse.  

Du får TopLac i fem varianter. Prøv du også. 

• TopLac® Nøytral – tilpasset middels grovfôr 

• TopLac® Låg – tilpasset proteinrikt grovfôr   
              og ungt beite 

• TopLac® Høg – tilpasset proteinfattig    
               grovfôr og -rasjoner 

• TopLac® Fiber – tilpasset grovfôr- og       
                             fibermangel 

• TopLac® Nøytral    - for økt fôrutnyttelse og
     m/levende gjær   og mer melk

Torhild Stakvik
kundekontakt
974 78 933
torhild.stakvik@fiska.no

Per Gunnar Høgset 
lager Møre-Høgset
908 75 975
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utgangspunktet positive, men vegrer seg litt for å 
bestille klimarådgiving. 

Det har også vært litt problemer med å få på plass 
alle data i kalkulatoren. Det kan f.eks. være at kraft-
fôrleverandør ikke har lagt inn data på levert kraft-
fôr eller at regnskapsfører ikke har lagt inn sine data. 
Fra regnskap trengs data på kjøp av energi (drivstoff 
og strøm). Noen ganger kan det også være mangler i 
gjødselplana, f.eks. at ikke alle skifter er kartfesta. 

Når disse tingene er på plass skal det gå automa-
tisk å hente de dataene som trengs for å kjøre en 
klimaberegning på foretaket. 

FRYKT FOR MISBRUK
Noen har også uttrykt skepsis til å gi samtykke i frykt 
for misbruk av data. Det skal ikke skje. Klimakalku-
latoren er eid av landbruket sine organisasjoner, og 
data brukes kun til klimaberegninger. Andre enn 
de rådgivere du gir tilgang, kan ikke hente ut dine 
data. Samtykke/tilgang kan også trekkes tilbake hvis 
en ønsker det. Det er Landbrukets Dataflyt som er 
plattform for klimakalkulatoren.

Vi er avhengige av at noen «hiver seg utpå» og 
bestiller klimarådgiving for at vi som rådgivere skal 
få erfaring og bli gode klimarådgivere. Videre er 
det den forpliktelsen som landbruket har inngått 
via klimaavtalen. Her er bruk av klimakalkulatoren 
første tiltak.

KLIMAHANDLINGSPLAN PÅ ENKELTBRUK
Som nevnt må det ligge ved en tiltaksplan hvis du 
skal søke om RMP-tilskudd. I en klimahandlingsplan 
ser en på foretakets klimastyrker og klimautfordrin-
ger og lager en plan for hva som skal prioriteres og 
når. Klimakalkulatoren er brukt som grunnlag for 
vurderingene. 

Spørsmål som skal besvares i tiltaksplanen er: 
Hvilke klimagrep er mulig å gjennomføre på mitt 
gårdsbruk? Hva er de lågthengende fruktene? Hva er 
«beste praksis»? Hvordan vil dette påvirke økonomi-
en? 

Eksempel på tiltak i en klimaplan kan være 

 ■  Kalking av skifter hvor pH er for låg, konkret med 
skiftenavn. Eksempelvis: Kalking av skifta 3, 9 og 
21 – 300 kg grovkalk pr. dekar i 2022. 

 ■  Drenering av skifter hvor det er behov, eksempel: 
Drenere «Myra» høsten 2022. 

 ■  Utnytte husdyrgjødsla i vekstsesongen og ikke 
spre den på høsten. 
 
 ■  Vurdere nytt spredeutstyr for husdyrgjødsel, f.eks. 
slepeslangespreder. 

 ■  Tiltak for bedre bruk av mineralgjødsla, vurdere 
kjøp av enkelt presisjonsutstyr. 

 ■  Forbedre kalvehelsa, gjennomføring av kurs i 
kalvestell.
(Dette er tilfeldige eksempler og ingen fasit.) 

SAMRÅD
Alle tiltaka settes opp i samråd med bonde og 
tidfestes. Ingen får tredd noe ned over hodet, men 
diskuterer seg fram til aktuelle tiltak som er mulig å 
gjennomføre på det enkelte bruket. For en melke-
produsent vil det være naturlig å samarbeide med 
både NLR-rådgiver og Tine-rådgiver slik at en ser 
helheten i produksjonen. 

RIS BAK SPEILET?
Vi har fått spørsmål om hva som skjer hvis en 
ikke klare å gjennomføre det som en har satt opp i 
klimahandlingsplana. Blir det trekk i tilskuddet eller 
anna «straff»? 

Svaret er nei! Det er ikke krav om at alt må gjen-
nomføres, eller gjøres innen oppsatt frist. Endrede 
forutsetninger kan føre til at tiltaket ikke er så aktu-
elt lenger, eller at en har funnet ei anna løsning enn 
først tenkt. Kommunen/Statsforvalter eller andre 
kommer altså ikke inn og «straffer deg» for at du 
ikke har kjøpt ny handelsgjødselspreder sjøl om du 
hadde det som tiltak i handlingsplana. 

Hvis du søker nytt RMP-tilskudd, må du imid-
lertid revidere plana slik at uaktuelle tiltak tas bort, 
eller erstattes av andre som er mer aktuelle. Drifta 
må sjølsagt være innafor lovlige rammer, men ut 
over det er det ikke noe ris bak speilet. 

HVIS LANDBRUKET IKKE LEVERER
Hvis næringa ikke tar i bruk klimarådgiving i sin 
drift, og landbruket ikke «leverer» i henhold til av-
talen med Staten, kan det skje at andre tiltak settes 
inn uten at næringa sjøl kan påvirke hvilke. Derfor 
bør det være i alles interesse å ha ei hand på rattet 
og sjøl være med på å velge ut aktuelle klimatiltak 
for sin gard – gjennom å bestille klimarådgiving hos 
din rådgiver.

 ■ LANDBRUKET OG KLIMAET
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 ● AV NINA KOLLTVEIT SÆTER

I juni 2019 signerte 
Landbruket en klimaavtale 
med regjeringen. Der inngikk 
landbruket en avtale med 
staten om å kutte jordbrukets 
samla klimagassutslipp og øke 
opptaket av karbon i jorda 
tilsvarende 5 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter. Det skal 
vi klare i løpet av 10 år, 10 
vekstsesonger. 

 ■ Ved å inngå klimaavtalen med sta-
ten, satte landbruket seg i førersetet 
for hvordan klimagasskutt i landbru-
ket skal foregå, og fikk også løfte om å 
slippe nye avgifter. 

I Hurdalsplattformen fastslås det 
at alle andre sektorer også skal inngå 
slike avtaler, men da er det det nye, 
skjerpede klimamålet for 2030 på 55 
% som ligger til grunn. 

Vår avtale ble inngått da Norges 
mål for 2030 var 45 %.

MÅ GJØRE DET VI KAN
For at landbruket skal klare å gjen-
nomføre det vi har forpliktet oss til, 
må hver av oss bønder gjøre det vi 
kan få til av klimatiltak på vår egen 
gård. De store målene må brytes ned 
til praktiske tiltak for bonden. Det er 
lansert noen verktøy for å hjelpe oss 
med dette. Vi har klimakalkulator og 
klimarådgiving. Klimakalkulatoren 
er ikke et mål på god eller dårlig drift, 
men gir et grunnlag for å vurdere 
hvilke tiltak som kan gjøres på den 
enkelte gård. Med klimakalkulatoren 
får bonden en bedre oversikt over 
ressursene på gården og et utgangs-
punkt for å utnytte ressursene mer 
effektivt.

ET VERKTØY
Klimakalkulatoren er et verktøy som 
bidrar til å gi bonden oversikt, men 
ingen fasit for hva som bør gjøres 
på gården. Rådgivningen kan derfor 
bistå bonden med å tolke resultate-
ne i kalkulatoren, og sikre at tiltak 
på gården blir gjort på et godt faglig 
grunnlag. 

NLR og TINE har spesialiserte 
klimarådgivere. Sammen med rådgi-
veren, og ved hjelp av klimakalkula-
toren, lager man en tiltaksplan som 
tar utgangspunkt i situasjonen på 
egen gård. 

I klimaplanen bestemmer bon-
den hvilke tiltak som er best å gjøre 
på gården for hele tiden å bli litt 
bedre. Eksempler på tiltak kan være 
justert fôringsstrategi og gjødsling, 
valg av energiløsning til oppvarming 
eller å legge vekt på miljøavtrykk 
ved innkjøp av råvarer som kraftfôr 
og mineralgjødsel. Det kan også 

Hvorfor klimaavtalen er viktig for bonden og landbruket
 ■ LANDBRUKET OG KLIMAET

Vi som lever av å 
dyrke jorda har en 
egeninteresse av at 
målene som er satt i 
internasjonale kli-
matoppmøter, nås. 

Nina Kolltveit Sæter
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være å oppgradere maskinpark og 
utstyr. 

SE RESULTATENE
Når tiltak er gjort, kan man se 
resultatene arbeidet gir i klimakal-
kulatoren. Klimaberegningene som 
gjøres i klimakalkulatoren er bonden 
sine egne resultater. De kan kun bli 
tilgjengelige for andre om bonden gir 
samtykke til det. 

UTSATT FOR KLIMAENDRINGENE
Nå er det ikke sånn at bonden skal 
utarbeide en klimaplan og iverksette 

klimatiltak for å tilfredsstille politike-
re eller byråkrater. Klimaendringene 
er reelle, og landbruket er spesielt 
utsatt. Vi må forholde oss til at været 
endrer seg og blir mer uforutsigbart. 
Noe som fører til at det blir mer kre-
vende å produsere mat i Norge. 

Vi opplever mer flom, tørke og 
uforutsigbart høye/lave temperaturer 
enn tidligere. Det fører til erosjon og 
ødelagte avlinger. 

Vi som lever av å dyrke jorda har 
en egeninteresse av at målene som er 
satt i internasjonale klimatoppmøter, 
nås. 

VIL KREVE BÅDE  
ARBEID OG KAPITAL
Klimatiltak vil kreve både arbeid og 
kapital av bonden. Noen tiltak vil 
være relativt enkle, mens noen tiltak 
vil kreve mer. Vi i Bondelaget mener 
at arbeidet med klimaplaner, tiltak 
og gjennomføring også fører med seg 
fordeler for bonden. Kynisk sett kan 
man anta at om ikke næringen tar 
tak i klimaarbeidet selv, må vi vente 
oss at butikkjeder og varemottake-
re etter hvert vil stille klimakrav til 
bonden. Dette bør likevel ikke være 
den sterkeste motivasjonen for å 
utarbeide klimaplan på egen gård. I 
det store bildet bør egeninteressen 
være at man gir sitt bidrag i å kutte 
utslipp, og dermed bidra til å nå 
klimamålene. 

BEDRE DRIFTSRESULTAT
På gården skal man i tillegg til å se 
resultater i beregninger på klimakal-
kulatoren kunne få effekt i form av 
bedre avling, bedre ressursutnyttel-
se, mer riktig fôring og friskere dyr. 
Mange klimatiltak er også gode tiltak 
for klimatilpasning. Kanskje kan vi 
bli mindre avhengige av importert 
fôrråstoff? Ved å bruke biokull og 
fangvekster kan vi kanskje få jord 
som holder bedre på vann, nærings-
stoff og på jorda for å unngå erosjon?

VIKTIGE BIDRAG
Uansett hvordan en klimaplan vil se 
ut hos deg og hvilke tiltak du setter 
på din gård, så er det viktige bidrag 
for å nå klimamålene. Vi vil jo at ge-
nerasjonene av bønder som kommer 
etter oss, skal ha stabile og forutsig-
bare forhold for å drive jordbruk. 

Dette er forvalterprinsippet i prak-
sis: Å overlate gården og jorda i bedre 
stand til neste generasjon.

Hvorfor klimaavtalen er viktig for bonden og landbruket
 ■ LANDBRUKET OG KLIMAET

Nina Kolltveit Sæter er organisasjonssjef 
Møre og Romsdal Bondelag. Her fotografert i 
fjøsen heime i Surnadal.  
 Foto: Nathan W Lediard.
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 ● AV STEIN BRUBÆK

Alt dreier seg tilsynelatende 
om klima. For bonden som i 
en årrekke har fått dårligere 
økonomiske rammevilkår, kan 
dette ofte bli en tilleggsbyrde. 
Landbruket blir uthengt som 
klimaversting, men ofte tufta 
på forenkla kunnskap som tar 
lite inn over seg de kompliserte 
men fantastiske sammenhenger 
innen agronomi og biologi. 

 ■ Når landbruk og matproduksjon 
betraktes som en sektor på lik linje 
med reiselivet eller mote-industrien, 
er det i hvert fall noen verdidebatter 
som ikke er tatt med hensyn til hvilke 
grunnleggende behov vi mennesker 
har og temaet klima.

MÅ TA ANSVAR
Men for all del, bonden MÅ ta et 
klima- og miljøansvar. Det er store 
forbedringspotensialer selv om de 
kanskje ikke er innenfor de temaer 
som er mest oppe i diskusjonen. I lang 
tid har KSL-systemet flere temaer som 
omhandler klima og miljø. Hva man 
gjør med engangsplasten, gjødselplan 
og når spres det husdyrmøkk, støt-
teordninger for spredning av møkk i 
vekstsesongen, satsing på friskere dyr 
med lite medisinering etc. … 

BURDE VÆRT BEDRE FINANSIERT
Klimaavtalen som faglaga skrev under 
på med Solberg-regjeringen, burde 
hatt en tydeligere finansiering for 
omstilling av norsk landbruk. Det må 
kostnadskompenseres for bonden.

Klimakalkulatoren og fokus på kli-
masmart landbruk er ikke veien å gå. Vi 
må bygge opp et landbruk med grunnlag 
i våre naturgitte ressurser, bruk av jord 
og beiteressurser. Det er klimavennlig 
med mest mulig gras til drøvtyggerne og 
mest mulig mat til mennesker der det er 
mulig. Dette er bærekraft. 

BYGGING AV KUNNSKAP
En klimaplan for bonden må IKKE bli 
et nytt hefte til KSL-systemet som for 

mange oppleves lite relevant. Klimaar-
beidet er i stor grad arbeid med en 
bevissthet og bygging av kunnskap om 
mange kryssende vurderinger som 
bonden må ta i det daglige arbeidet. 

En klimaplan kan bestå av ulike 
temaer hvor disse sammenhenger 
drøftes og gir bonden et grunnlag for 
å ta best mulig valg under de faktiske 
muligheter han har.

MANGLER I DAGENS  
KLIMAREGNSKAP
Eksempler kan være bruken av kraft-
for og spesielt importerte innsatsfak-
torer. Klimaproblemer med importerte 
matvarer eller innsatsfaktorer er ikke 
med i dagens klimaregnskap, men er 

Agroøkologi kan være løsningen
 ■ LANDBRUKET OG KLIMAET

Vi må bygge opp et 
landbruk med 

grunnlag i våre na-
turgitte ressurser. 

Det er klimavennlig 
med mest mulig 

gras til drøvtyggerne
Stein Brubæk
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i virkelighetens verden en betydelig 
årsak til klimaproblemer. 

Kan bonden i større grad velge 
norske innsatsfaktorer i kraftforet eller 
bruke sine egne beiter, vil det være po-
sitivt i en helhetlig forståelse av klima. 
Derimot vil overbeiting og tråkkskader 
være det motsatte.

IKKE NEGATIVT
Å dyrke korn og grønsaker vil være 
positivt i et klimaperspektiv, men ikke i 
for mange år uten vekstskifte. Dessu-
ten betyr fangvekster og minst mulig 
pløying mye. 

Det betyr ikke at husdyrhold er ne-
gativt i forhold til klima, spesielt ikke 
i områder hvor det er mindre aktuelt 

med korn; og spesielt også dersom 
man har en god plan for beiting. Gras-
mark med økt humusinnhold i jorda 
er gode karbonlagre og kan være gode 
bidrag til karbonbinding. Dette må bli 
tydeligere i klimadebatten.

KRYSSENDE HENSYN
Like vanskelig er vurderinga om bru-
ken av kunstgjødsel. Det er positivt for 
klimaet at man får større avlinger på 
arealet. Men vi vet at både produksjon 
og bruk av kunstgjødsel også kan være 
det motsatte. Hvor skal disse hensyna 
krysse hverandre?

SUNN OG FRUKTBAR JORD
En agroøkologisk tilnærming setter 
fokus på ei sunn og fruktbar jord, rein 
luft og vann og sunn matproduksjon.  
I tillegg er kulturelle og økonomiske 
forhold hos bonden også et viktig 
tema innen agroøkologien. Med 
et slik fokus vil en ha en helhetlig 
tilnærming til sunn matproduksjon 
og matjord i et klimaperspektiv; 
samtidig som bondens økonomi blir 
sentral. Utfordringene er at begrepet 
er ukjent.

ET VIRKEMIDDEL
Agroøkologi brukes av FAO (FNs 
organisasjon for ernæring og land-
bruk) som et anbefalt virkemiddel for 
å bekjempe global sult og fattigdom. 
Dette er en betingelse for at kloden 
også skal klare å løse klimakrisen. 

Norsk landbruk bør bruke begre-
pet agroøkologi og fylle det med et 
innhold slik vi vil at norsk landbruk 
skal være: Bruk av norske ressurser i 
hele landet, trygge bosetting, skape 
aktive bygder og sikre beredskap med 
mat og folk. 

Det vil være norsk jordbruks styrke 
også i en internasjonal sammenheng. 
Både i forhold til klima, miljø og mat-
sikkerhet.  

Agroøkologi kan være løsningen
 ■ LANDBRUKET OG KLIMAET

Stein Brubæk er fylkesleder i Møre og Roms-
dal Bonde- og Småbrukarlag.

Ny landbruksvikar 
i Hustadvika

 ● AV INGVILD SKJØRSÆTER

 ■ 1. september begynte Even 
Klopstad Holsen på arbeid i 
LNV med område

Hustadvika kommune. 
Han har delt stilling mellom 
vanlig avløser og landbruksvi-
kar, i full jobb til sammen med 
10 – 4 turnus.

Even kom fra en stilling 
som landbruksvikar i NLT 
Sunnfjord. Men planen var 
nå å flytte til kommunen som 
samboeren hans kommer fra.

Da passet det bra at vi 
trengte folk. Han har agrono-
mutdannelse, er vokst opp på 
gårdsbruk, og han har også 
erfaring med landskapspleie 
og linjerydding.

OPPDRAG FRA DAG 1
Det har ikke vært noe pro-
blem å finne jobb til Even fra 
første dag. Han har begynt å 
bli godt kjent på flere gårds-
bruk, og det er kun gode ord å 
høre fra oppdragsgiverne når 
vi spør hvordan det går. Lett-
lært og løsningsorientert er 
kommentarer som går igjen.

Ingvild Skjørsæter set-
ter opp hans arbeidsplan. 
Sykdomsavløsing har første 
prioritet,men fint om han blir 
kjent på flere steder også for 
ferie- og fritidsavløsing. 

Tlf. Ingvild: 452 92 001, 
E-post:  
ingvild.skjorsater@nlr.no

Den nye landbruksvikaren i Hu-
stadvika, Even Klopstad Holsen. 
 Foto: Privat.
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 ● AV GUNN RANDI FOSSLAND

Priska og Leif Even er ett av 
tolv par som har deltatt på 
mentorordninga fra Møre 
og Romsdal i 2021. De var så 
heldige å få en erfaren mentor, 
Solveig Haglund fra Surnadal. 
Hun har vært med som mentor 
i tre år nå og hadde i år ansvaret 
for to deltakerpar. Disse to 
para har hatt markedshage/
grøntproduksjon og Inn på 
tunet som hovedtema.

 ■ Mentorordninga får økonomisk 
støtte over jordbruksavtalen. Det 
er derfor gratis å delta. Mentor får 
godtgjørelse for sin innsats. Unge 
bønder under 35 år prioriteres i ord-
ninga, men andre som starter med 
ny produksjon eller ny virksomhet 
på garden, kan også søke. Deltakerne 
blir «tildelt» en erfaren kollega, en 
mentor. 

Paret følger hverandre gjennom 
et år og det er lagt opp til at de skal 
møtes (fysisk og digitalt) fem ganger i 
løpet av dette året. 

Som ny i en produksjon vil det 
være mye du ønsker å spørre en 
erfaren kollega om. Det har du mu-
lighet til gjennom mentorordninga. 
Det vil bli gitt en felles innføring om 
ordninga i starten av året. Dette skjer 
regionvis.

«DROGISTIN» FRA SVEITS
Priska er fra Sveits og har utdanning 
som «Drogistin», en utdanning som 
kan sammenlignes med apoteker, 
men som i større grad omhandler 
naturmedisin. Hun har også et inten-
sivkurs i landbruk fra Sveits, «Kvinner 
i landbruket». 

Leif Even forteller at han har gene-
rell studiekompetanse og utdanning 
innen trening og ernæring. Han har 
jobbet litt overalt i forskjellige yrker, 
men mye på gården hjemme og på 
andre gårder som avløser, hovedsake-
lig gårder med melkeproduksjon.

Priska og Leif Even forteller at de 
begge var i Canada hvor de jobbet på 
gård og samlet erfaringer. 

«Det var også der vi ble kjent med 
hverandre» forteller paret. 

 NYSÆTER GÅRD
Paret forteller videre: «Etter flere år 
boende i Sveits, fant vi ut at tiden var 
inne for en forandring. 

Vi flyttet tilbake til Smøla i 2019, 
på gården hvor Leif Even vokste opp. 
Hans mor var da pensjonert, og går-
den var ikke lengre i drift. Vi bestem-
te oss for å ta over gården i slutten av 
2019 for å drive den videre. 

Vi ønsket ikke å drive med melke-
produksjon. Derfor valgte vi å satse 
på grønnsaksproduksjon. På Smøla 
er det et godt etablert fagmiljø med 
gulrot- og kålrotproduksjon, så vi 
visste at det var godt mulig å dyrke 
disse grønnsakene her. Men vi hadde 
lyst til å dyrke et bredt sortiment av 
forskjellige grønnsaker. Derfor startet 
vi med småskala grønnsaksproduk-
sjon med gårdutsalg i vekstsesongen». 

MYRJORD
Garden har om lag 120 dekar dyrka 
jord: jordtype myr med de utfordrin-
gene det medfører. Som nevnt har det 
vært dyrka gulrot på garden tidligere. 
Smøla er kjent for sin gode gulrot og 
kålrot og et godt dyrkermiljø med 
mellom anna et felles lager- og sorte-
ringsanlegg. 

I dag har Priska og Leif Even to 
dekar grønnsakshage, ett til to dekar 
potet og ett dekar kålrot. Resten av 
jorda på garden blir leid ut til ei sam-
drift med grovfôr/melk.  

I hagen har de også litt jordbær 

som de tilbyr kundene. De dyrker et 
stort spekter av grønnsaksslag, og alt 
blir solgt gjennom gardsbutikken.

NYE ØYNE  
I dag henter de om lag 30 prosent av 
inntekta si fra grøntproduksjonen. De 
har begge deltidsjobber ved siden av, 
men målet er å hente en større andel 
av inntekta fra gardens ressursgrunn-
lag. 

Den største utfordringen i pro-
duksjonen, foruten det «vanlige» 
med skadedyr o.l., er lønnsomheten 
i forhold til arbeidsmengden. Det å 
klare å ha nok inntekt for at begge 
skal kunne leve av gården, er noe de 
jobber med fremover. 

«Er det noen som sitter med fasi-
ten her, ta gjerne kontakt», sier paret 
smilende.

«Vår mentor, Solveig, har hjulpet 

PRISKA OG LEIF EVEN RANHEIM FRA SMØLA 

Vi anbefaler mentorordninga

Leif Even og Priska Ranheim sammen med 
mentor Solveig Haglund.

Priska og Leif Even med årets løkavling.
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oss der. Ho har mye erfaring og ser vår 
gard og vårt opplegg med nye øyne og 
er full av gode ideer og utfordrer oss til 
å tenke helhet», sier de, og videre. 

«Vi har også hatt veldig stor nytte 

av å besøke Solveig og se hva hun dri-
ver med på garden i Surnadal. Solveig 
har i tillegg hjulpet oss med Idèavkla-
ringssøknad til Innovasjon Norge», 
forteller paret. 

Det kan nevnes at faglaga og Inno-
vasjon Norge er samarbeidspartnere i 
mentorordninga. 

«Vi søkte om å få delta i ordnin-
ga etter anbefaling fra lokal rådgi-
ver. Det var veldig fristende å få en 
sparringspartner/egen mentor som 
du kan diskutere smått og stort 
med» sier paret. 

PLANER VIDERE
Priska og Leif Even forteller at de 
nå etter sesongen er i ferd med å 
evaluere produksjonen og salget 
og se på hva som kan forbedres. 
De planlegger å ha litt mer grønn-
saker og dyrke mer av det som det 
har vært størst etterspørsel etter. 
Så langt så har de solgt alt de har 
produsert lokalt på Smøla. 

«Planene våre fremover er å 
jobbe mot at vi begge skal kunne 
leve godt av gården», sier de to. «De 
neste årene har vi som hovedmål å 
bygge opp en selvbetjent gårdsbu-
tikk og finne andre inntektsmulig-
heter på gården utenom matpro-
duksjonen».

ANBEFALER PÅ DET VARMESTE
«Vi anbefaler alle nye å søke på 
ordninga! Det er veldig nyttig å ha 
noen å diskutere smått og stort 
med» avslutter Priska og Leif Even.

PRISKA OG LEIF EVEN RANHEIM FRA SMØLA 

Vi anbefaler mentorordninga

Deler av markedshagen. Foto: Gunn Randi Fossland

Noen salgsprodukter fra Nysæter gård
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 ● AV INGVILD SKJØRSÆTER 

 ■ Familien har drevet Reitan gard på 
Flatset på Averøya i 6 generasjoner 
og har for tiden 17-18 NRF melkekyr 
på bås. Det er konsentrert kalving, og 
oksene blir solgt forholdsvis tidlig til 
oppfôring andre steder. 

– Vi prøver å benytte så mye beite 
som mulig, og roterer mellom flere 
skift med stripebeiting, forteller søs-
trene. 

De har også honningproduksjon og 
en liten besetning ammegeit som bru-
kes til å holde nede kratt og kjerr. 

– I år har vi også prøvd oss på en 
liten markedshage for å se om dette 

er et prosjekt vi vil utvikle og fortsette 
med, legger de til. 

GÅRDSLIVET EN NATURLIG  
DEL I OPPVEKSTEN
– Gårdsarbeid har alltid vært en 
naturlig del av hverdagen hjemme, og 
alle barna har vært med på fjøsstell så 
lenge jeg kan huske, sier Kristin. Det 
er selvsagt begrenset hva en femåring 
kan hjelpe til med i fjøset, så det var 
ikke før i 13/14-årsalderen jeg begynte 
å melke på egenhånd og ta større deler 
av fjøsstellet. 

Ingvild forteller at alle søsknene (3 
til sammen) var tidlig med i fjøset og 
puslet med diverse ting. Sånn er det jo 

å vokse opp på gårdsbruk, som regel, 
og Ingvild minnes hun begynte i 15/16 
års alderen med å ta melkinga selv. 

– Som 19-åring begynte jeg som 
avløser på andre gårder i området og 
skaffet meg ny erfaring derifra, sier 
Ingvild. 

Kristin har for første gang i år tatt 
på seg lønnet arbeid et annet sted enn 
hjemme. Denne sommeren har hun 
jobbet på Harnesmyr Gard på Harøya. 
Samme sted har også Ingvild jobbet.

ERFARING SOM AVLØSERE
Fra 2019 begynte Ingvild å jobbe en del 
på Harnesmyr Gard på Harøya. 

– Der lærte jeg mye nytt, ettersom 

INGVILD OG KRISTIN NORDBØ ENGVIK 

To flittige søstre på Averøya

På Reitan gard på Averøya er Ingvild (23) og Kristin (19) Nordbø Engvik vokst opp.  
De jobber litt som avløsere innimellom, mest på hjemgården og særlig i ferier. Ingvild 
studerer Plantevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås;  
og Kristin har begynt på agronomstudiet på Sogn jord- og hagebruksskule i Aurland.

Ingvild med produkt fra markedshagen. 
  Foto: Kristin N. Engvik

Kristin med ei koselig ku på Harøya.  Selvfoto
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Harnesmyr har et større, mer automa-
tisert og moderne fjøs enn båsfjøset 
hjemme, sier hun. Hun fikk satt seg inn 
i nyere teknologi som f.eks. melkero-
bot, dataprogram og fikk sett andre ty-
per driftsopplegg og fôringsstrategier. 
I tillegg fikk hun mye praktisk erfaring 
rundt sykdomsbehandling, kalving og 
generell husdyrproduksjon. Ingvild 
roser gårdbruker Ann Elin Harnes for 
å ha lært henne mye. 

Kristin sier hun liker at arbeidet 
som avløser er så variert, at ingen 
dager er like. Men også det å vite at 
arbeidet man gjør er viktig. 

– Det er jo veldig gøy å jobbe med 
dyr da, og storesøster Ingvild sier seg 

absolutt enig. Nærkontakt med dyra 
er høydepunktet med å være avløser. 
Kyr og geiter er utrolig artige skapnin-
ger! I tillegg er det at man alltid lærer 
noe nytt, for man blir aldri helt utlært. 
Dette gjør avløserjobben motiverende 
og spennende.

– Det å få kunne jobbe litt ute og å 
gjøre praktisk arbeid er definitivt også 
en bonus, tilføyer Ingvild.

BEGGE STUDERER INNEN NATUR-
FORVALTNING OG LANDBRUK
Det er tydelig at det å vokse opp på 
gårdsbruk og tidlig ta del i landbruket, 
har påvirket søstrenes valg av utdan-
nelse. Kristin har gått på Tomb VGS. i 

INGVILD OG KRISTIN NORDBØ ENGVIK 

To flittige søstre på Averøya
– Som 19-åring 
begynte jeg som 
avløser på andre 

gårder i området og 
skaffet meg ny erfa-

ring derifra.
Ingvild Nordbø Engvik

Reitan gard sett fra fjorden en vakker høstdag.  Foto: Kari Bedringås
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Råde hvor hun tok VG1 Naturbruk, 
VG2 Landbruk og gartnerinæring og 
VG3 påbygging. Forresten var hun også 
under utplassering på et geitebruk i 
Troms da hun gikk på Tomb. Nå har 
hun nylig startet på agronomstudiet 
på Sogn jord- og hagebruksskule. - Det 
finnes mye interessant der ute, og jeg 
skulle gjerne studert litt av alt, men 
mest sannsynlig lander jeg nok på 
landbruksrelaterte studier videre og, 
sier hun.

PÅ ÅS
Ingvild, som er eldst av disse to, har 
noen flere år med studier bak seg. 
Hun reiste også til Tomb etter ung-
domsskolen for å gå Naturbruk. Videre 
valgte hun landbruk med valgfag hest, 
deretter påbygg til generell studiekom-
petanse med Naturforvaltning og var 
veldig fornøyd med det. 

– Det gjorde også at jeg ble enda 
mer interessert i landbruket, og jeg så 
at det var mange jobb- og studiemulig-
heter innenfor dette fagområdet, sier 
hun. 

Etter videregående tok hun et 
jobbår som avløser og fikk reist litt. 
Deretter gikk turen til USA på bibel-
skole ved «Montana Wilderness School 

of the Bible», noe som opplevdes veldig 
verdifullt. I Montana fikk hun også 
prøvd seg på gårdsarbeid på en ranch 
i nærheten av skolen med 2000 Angus 
på beite. Der gikk det mest i gjerdings-
arbeid. 

Så falt valget på et årsstudium i 
Økologisk agronomi ved Høyskolen 
i Innlandet ved siden av jobb. Dette 
inspirerte henne til å starte på en 
bachelor i Plantevitenskap ved NMBU 
nå i høst. 

– Her kommer jeg trolig til å rette 
meg litt mot husdyrvitenskap og stu-
dere bl.a. beitebruk og fôrproduksjon, 
sier hun. Målet er for øyeblikket en 
master i Agroøkologi.

– Om jeg ikke får 
mulighet til å drive 

gård selv, vil jeg 
likevel jobbe innen-
for landbruket på et 

eller annet vis.
Kristin Nordbø Engvik

Aberdeen Angus i Montana.  Foto: Ingvild N. Engvik.

Kristin sammen med kviger på Harøya.  Foto: Ole Ante Siri.

Ingvild og geitene er gode venner. 
  Foto: Lisa Botterli Flostrand.
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JOBBER VED SIDEN AV STUDIE
Både Kristin og Ingvild satser som før 
på å jobbe litt ved siden av studier. I til-
legg til å hjelpe til hjemme på Averøya 
i ferier, tenker Kristin å prøve og få seg 

en avløserjobb i Aurland mens hun er 
der. Ingvild vil som student prøve å få 
en annen type jobb nå enn avløser for 
å få annen jobberfaring. 

Hjemme på Reitan har hun en del 
egne prosjekter hun vil komme tilbake 
til når hun kan.

PLANER INNENFOR  
LANDBRUKET I FRAMTIDA
Hva tenker disse to arbeidsomme og 
landbruksinteresserte damene om 
framtida?

Eldste søster er fortsatt usikker på 
om hun kommer til å ta over gårdsbru-
ket hjemme og fortsette melkeproduk-
sjon, men tror definitivt hun tenker 
seg en jobb innen landbruket. F.eks. 
forskning innen fôring og fôrproduk-
sjon. 

– Jeg er også veldig interessert i geit, 
og kunne godt tenkt meg å jobbe litt 
innen det fagfeltet», sier Ingvild.

Kristin kan absolutt se for seg en 
framtid innenfor landbruket, men om 
det blir som gårdbruker, er enda usik-
kert. - Det er et utrolig hardt yrke å gå 
inn i, både fysisk, psykisk og ikke minst 
økonomisk, poengterer hun. - Likevel 
tror jeg det kan gi et rikt liv, og det er i 
bunn og grunn det jeg ønsker. Men om 

ikke lønnsomheten i landbruket snart 
går oppover, blir det nok ikke mulig. 

Om Kristin ikke har mulighet til å 
drive gård selv, vil hun likevel jobbe 
innenfor landbruket på et eller annet 
vis. Det er hun sikker på.

HVA MED FRITIDS- 
INTERESSER OG HOBBYER
Det har vært lite tid til hobbyer siste 
året, for Ingvild, men hun har hatt 
en del småprosjekter. Markedshage 
sammen med familien og 7 geiter som 
hun har brukt mye tid på. Blant annet 
fikk hun prøvd seg på oppal av kje i 
vår, samt litt ysting. Hun spiller også 
litt instrumenter, er veldig glad i å lese 
bøker og gå fjellturer.

Da Kristin gikk på Tomb, drev 
hun litt med motorsagtevling som 
var godt tilrettelagt fra skolens side; 
men hun tenker det ikke blir like 
mye av det fremover. Nå i det siste 
har det blitt mye jobb og flytting, 
men når hun kommer inn i rutinene 
i Aurland, håper hun å få bedre tid 
til å drive litt med hest ved siden av 
skole og jobb.

Vi tenker de unge damene ikke har 
problemer med å få tida si fylt opp, og 
ønsker dem lykke til med studiene.

Kristin sammen med kviger på Harøya.  Foto: Ole Ante Siri.

Kristin under øving til motorsagkonkurranse.  Foto: Helene Bossum.
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ELSE MARIE BØHLER

Ringavløser  
og småbarnsmor

 ● AV INGVILD SKJØRSÆTER

 ■ Else Marie vokste opp på et gårds-
bruk i Egersund i Rogaland. Der hadde 
de sauer og melkekyr og drev i tillegg 
med juletrær. Hun var selvsagt tidlig 
med og hjalp til på gården, og hadde 
ansvar for egen kanin og hest etter 
hvert. Et år fikk hun sommerjobb som 
avløser på en annen gård i området.

Nå er det hennes yngre bror som 
har tatt over drifta på hjemgården. 
Han bygde nytt fjøs til melkekyrne i 
2016, har fortsatt også sauer og i tillegg 
begynt litt med ammekyr; men å styre 
med juletreproduksjon har han gått 
vekk fra. 

Else og broren er den femte gene-
rasjonen på denne gården fra samme 
slekta.

UTDANNELSE
Videregående skole ble på KVS-Lyng-
dal (Kristen videregående skole Sør). 
Tre år fordelt på først Naturbruk, så 
Landbruk og til slutt Agronom. Etterpå 
ble det mer agronom - studie på Tomb 
Fagskole i Råde i Østfold. Det var her 
hun møtte mannen sin, Erland, som 
gikk i en annen klasse.

Videre valgte Else Marie et år på Bi-
belskole i Bergen. Imens bodde Erland 
i Halden dit Else kom etter da hun var 
ferdig i Bergen. Der fikk  hun sesong-
jobb hos «Plantasjen».

JOBB OG STIFTE EGEN FAMILIE
Else Marie og Erland Bøhler valgte tidlig 
å gifte seg. Bryllupet var i februar 2015.

Den unge damen begynte å sjekke 
etter arbeid og var ikke motvillig på å 
flytte på seg, om et interessant tilbud 
skulle komme. Sist på august samme 
året begynte hun som klauvskjærer og 
avløser i Landbruk Nordvest. Erland flyt-
tet med og driver eget firma i tillegg til 
noe arbeid som avløser i LNV han også.

UVANT, MEN IMPONERT
I begynnelsen ble hun med daværende 
klauvskjærer Inge Moen på opplæring; 
og dette skulle vise seg å være arbeid 
som Else taklet meget bra. Mange bøn-
der var forundret over den unge kvinne-
lige klauvskjæreren som kom og gjorde 
en glimrende jobb. Taklet kjøring med 
stor bil og henger, rigget til og ordnet. 

Hun var rundt omkring både i 
Romsdal, Nordmøre og på Sunnmøre. 
Hun ble også kjent med fjøsstellet på 
flere gårdsbruk i daværende Fræna og 

Eide kommuner. Deriblant hos melke-
produsent Atle Huus Farstad som var 
et av de første stedene hun begynte 
som avløser. Det er her jeg treffer hen-
ne en av disse dagene sist på novem-
ber hvor det regner sidelengs i store 
mengder, og man ikke kan bevege seg 
utenfor døra omtrent. Vi må bare gi 
opp å få tatt noen bilder utendørs.

MANGLER ALDRI ARBEID 
Else har blitt kjent hos mange på Far-
stad, Hustad, Eide og ved Elnesvågen 
opp igjennom årene. Hun mangler 
aldri arbeid.

I 2016 ble familien Bøhler større. Da 
kom Jonny som nå nylig har rukket å 
bli 5 år. Neste år har de skolegutt. Etter 
foreldrepermisjonen gikk Else sin stilling 
mer og mer over i avløserjobb, og mindre 
på klauvskjæring. Det var som små-
barnsmamma best å jobbe i nærområ-
det, en klauvskjærer må ofte dra langt 
av gårde på oppdrag og har ikke like full 
oversikt over akkurat når man kommer 
hjem.

ENDRING I STILLINGSPROSENT 
Sommeren 2018 meldte dattera Seline 
sin ankomst. Ett års tid etterpå ville 
Else fortsette å være en god del hjem-
me med barna, så hun gikk ned til 60 % 
stilling som avløser.

I august i fjor begynte begge barna 
i barnehage, så Else ønsket og fikk da 
gå opp til ca. 80 % stilling, noe som har 
fungert veldig bra. I perioder har hun 
jobbet bortimot full jobb.

Administrasjonen hos Tjeneste-

Sommeren 2015 søkte en ung dame på 
stilling som klauvskjærer og avløser i 

Landbruk Nordvest. Else Marie Bøhler, 
da 21 år gammel, fikk jobben og ble 

ganske snart en etterspurt arbeidstaker 
hos oss. Hun og familien er bosatt på 

Farstad i Hustadvika kommune.

– Personlig liker jeg 
best å melke kyr 

manuelt fra melke-
grav i forhold til  

å etterse en  
melkerobot.
Else Marie Bøhler
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Else Marie Bøhler er Else Marie Bøhler er 
årets avløser i Land-årets avløser i Land-
bruk Nordvest.bruk Nordvest.
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Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er stolt over å ha vært det lokale forsikringsselskapet for Nordmøre og Romsdal i 180 år. 
Vi er 100% kundeeid, og vi samarbeider med Frende Forsikring, som har landets mest fornøyde forsikringskunder.

Sterkere sammen. Lokalt

varignr.no/fordeler

Vi har alle forsikringene  
du trenger til landbruket.

Heidi Merete Oterhals
Kunderådgiver landbruk 
Ring 911 54 001

• Du blir automatisk medeier, når du blir kunde

• Du får din egen personlige rådgiver

• Vi gir tilbake til lokalsamfunnet

• Vi støtter lokal idrett og kultur
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avdelingen prøver så godt vi kan å 
sjonglere mellom alle oppdragsgiverne 
som ønsker å ha henne i arbeid. 

LANDBRUKET
Hjemme hos Atle Huus Farstad filosofe-
rer vi litt rundt landbruket innimellom 
alle spørsmål fra undertegnede. Vi er alle 
tre enige i at Norge fikk seg en aha-opp-
levelse i forbindelse med koronapan-
demien. Folk flest har fått et sterkere 
forhold til norskprodusert mat. Det 
etterspørres mer norsk og mer lokalt. 

– Ja, vi er nødt til å ha norsk land-
bruk også framover, sier Else. - Blant 
annet for matsikkerhetens skyld. 

– Hva synes du om at flere og flere 
gårder legger om til løsdrift med mel-
kerobot og har flere dyr per bruk?

– Det er veldig bra med omlegging 
til løsdrift, men personlig liker jeg best 
å melke kyr manuelt fra melkegrav i 
forhold til å etterse en melkerobot, slår 
hun fast hun.

Og hun har sammenligningsgrunn-
lag, som har jobbet i alt fra små båsfjøs 
til store løsdrifter med robot.

MER KALVESTELL
– Det som blir mer av hos de store, er 
jobben med kalvene, fordi det er man-
ge flere av dem også, sier hun.

Atle er en av dem som jobber med 
saken, idet han for tiden holder på å 
bygge på fjøset til løsdrift med melkero-
bot fra mangeårig drift med båsfjøs. Han 
har kjøpt til mer melkekvote fra en som 
slutter i området, og nå får han plass til 
alle dyr under samme tak. Så langt har 
han hatt fôring av en del dyr på et annet 
fjøs i tillegg til melkekufjøset. 

Han har også en teori om at det 
muligens kan være enklere for unge 
bønder eller ungdommer som vil jobbe 
som avløsere, å jobbe med fjøsstell når 
det kan være mer fleksibelt. 

– «Før i tida» ble alle arrangement 
og fritidssysler på landsbygda lagt til 
utenom fjøstider. Nå er det jo ikke slik 
lenger», sier Atle, men det blir lenger 
og lenger mellom gårdene.

TRIVSEL PÅ NORDVESTLANDET
At regnet pisker ute, hindrer ikke Else 
Marie i å trives her på Nordvestlandet.

Det er visst ikke så annerledes i 
Egersund. Eneste er at det kan ligge 
mer snø her om vinteren enn der 
lenger sør. Hun liker godt naturen her 
i området.

Else trives godt med jobben. Hun 
liker veldig godt det å få jobbe med 
dyr, og så er det fint å kunne hjelpe 
gårdbrukere så de kommer seg bort på 
en tur; eller hjelpe noen som har blitt 
sykmeldt. 

Fra november i år har hun valgt å 
ha en hel uke sammenhengende fri fra 
avløserjobben hver måned. Men dette 
betyr ikke at hun ikke gjør noe den 
uken. Hun har begynt litt i firmaet til 
ektemannen hvor hun for eksempel har 
gjort skogsarbeid og gjerdemontering. 

Hun har også vært innom lagerar-
beid hos Brødrene Midthaug på Kleive. 
Sånn blir det ganske variert i tillegg til 
de forskjellige fjøs hun jobber i.

AKTIVITETER MED BARNA
På det som blir av fritid går det jo en 
del på aktiviteter sammen med barna. 
De treffer en del andre barnefamilier, 
og går på søndagsskolen i Nordvest-
kirka. Og så blir det av og til å reise for 
å treffe familien som holder til andre 
steder i landet.

NOMINERT TIL ÅRETS AVLØSER
I høst var Else Marie Bøhler nomi-
nert til Årets Avløser fra Landbruk 
Nordvest. Årets Avløser er en kåring 
Norske Landbrukstjenester gjør hvert 
år for å gjøre stas på dyktige avløse-
re. Men videre fra Møre og Romsdal 

denne gangen kom en landbruksvikar 
fra Storfjord Landbrukstjeneste. Han 
nådde ikke helt opp heller, men var en 
av tre som ble invitert til «sluttspurten» 
siste dagen det var mulig å stemme, 
under NLT sin festmiddag på høst-
samling den 27. oktober på Hotel Lilly 
Country Club på Kløfta. 

Den som fikk tittelen Årets Avløser 
til slutt var Raymond Fagerli fra Helge-
land i Nordland.

VEL FORTJENT
Uansett, Else Marie er årets avløser 
hos oss. Og det er vel fortjent. Opp-
dragsgiverne skryter MYE. Hun er 
punktlig, nøyaktig og til å stole på. Atle 
Huus Farstad sier han kan reise vekk 
og ikke bekymre seg når det er Else 
som har ansvaret for dyr og fjøsstell. 

En annen bonde som hun har 
jobbet en del hos, er navnesøster Else 
Marie Bolli Stølan. 

Else M.B.S forteller at Else M.B. har 
spesielt godt lag med dyrene. 

- Hun er så dyktig på å håndtere 
dem, og det er en viktig og god egen-
skap hos en avløser.

Else Marie sammen med Atle Huus Farstad i det nye fjøset som er under bygging.
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 ● AV FRODE GRØNMYR

For den som ikkje alt har kjøpt 
såkorn, er det tid for å tenke på 
det no. Her kan du lese litt om 
dei aktuelle sortane, kva som 
kan vere avgjerande for val av 
art og sort og litt om korn som 
grønfôr og dekkvekst.

 ■ Det er 2-radsbygg som har høgast 
krav til jord og pH. Ein bør ha jord i god 
hevd og pH på 6,2 for å få godt resultat 
med 2-radsbygg; men husk at for høg 
pH gir fare for mangan- og sinkman-
gel. 6-radsbygg er litt meir robust med 
omsyn til vekstforhold og er jamt over 
tidlegare modent, men toler dårlegare 
å stå overmoden enn 2-radssortane. 
6-radsbygg bør ha pH over 6,0. Havre 
toler betre låg pH (men helst ikkje 
under 5,6) og er ikkje så ømfintleg for 
dårlege vekstforhold som bygg. Unn-
taket er tørke der bygg klarer seg betre 
enn havre. Havre er dessutan bra som 
vekstskifte ved einsidig korndyrking. 

HØGARE AVLINGSPOTENSIALE 
Dei seine sortane har i teorien høgare 
avlingspotensiale enn dei tidlege, men 
tidlege sortar gir litt meir å gå på når 
det gjeld å nå modning og opptørking. 
Dei tidlege sortane har også veldig høgt 
avlingspotensiale under optimale for-
hold. Her er lokalkunnskapen avgjeran-
de, sidan soltimar og vindforhold er like 
viktig som temperatur seint i sesongen. 
Mange vel å ha ein kombinasjon av 
tidlege og seine sortar for å utnytte tres-
kekapasitet og spreie risikoen.

6-rads bygg
Vertti  er den tidlegaste sorten på 
markedet. Vertti har hatt lågare avling 
enn Brage i forsøk. Eit alternativ for 
den som har kort veksttid eller vil få 
treska tidleg. Såmengde 18-22 kg/daa 
Veksttid 99 dagar.

Heder (Felleskjøpet) har det beste 
strået blant 6-radssortane. Svakare 
enn Brage mot Grå øyeflekk og 
Spragleflekk. Såmengde 20-22 kg/daa. 
Veksttid 103 dagar.

Brage har vore den mest populære 
sorten i fleire år. Sterk mot sopp. Strået 
har ein tendens til å bryte saman mot 

slutten av sesongen. Som for dei fleste 
andre 6-radssortar vil vekstregulering 
og soppsprøyting rundt begynnande 
skyting gjera at den toler betre å stå 
overmoden. Såmengde 18-20 kg/daa. 
Veksttid 104 dagar.

Bredo er under oppformering og er 
tilgjengeleg kunn i små mengder til 
2022. Ein dag seinare enn Brage og litt 
sterkare strå. Noko meir aksknekk og 
stråknekk enn andre sortar i forsøk 
Gjorde det godt i lokalt verdiprøvings-
felt i Sunndal i 2021. Såmengde 19-21 
kg/daa. Veksttid 105 dagar.

Rødhette sein sort med høgt avlings-
potensiale. Sorten skal vera sterk mot 
Byggbrunflekk og Spragleflekk, men 
dårlegare mot Grå øyeflekk. Ein bør difor 
vurdere ei tidleg soppsprøyting i denne 
sorten, særleg ved dårleg vekstskifte og 
mykje nedbør tidleg i sesongen. Såmeng-
de 18-20 kg/daa. Veksttid 110 dagar.

2-rads bygg
Arild er ein tidleg 2-radssort. Langt, 
mjukt strå i forhold til dei andre 
2-radssortane. Oppfører seg som ein 
6-radssort når den står overmoden 
(aksknekk og stråknekk). Den har 
dermed større behov for vekstregule-
ring og soppsprøyting enn dei andre 
2-raderane. Såmengde 21-23 kg/daa. 
Veksttid 106 dagar.

Bente (Strand) Halvsein 2-radssort 
med høgt avlingspotensiale. God sjuk-
domsresistens. Såmengde 22-24 kg/
daa. Veksttid 111 dagar.

Salome (Strand) er ikkje verdiprøvd i 
Norge, men vi har etter kvart ein del 
erfaring frå praktisk dyrking. Salome 
er ein intensiv sort med høgt avlings-
potensiale. Den er ein kort sort med 
god stråstyrke og -kvalitet og skal vera 
bra mot sopp. Vi får tilbakemelding 
på at det er ein forholdsvis robust sort 
som ikkje bryt så lett saman. Såmeng-
de 22-24 kg/daa. Veksttid 111 dagar.

Thermus er sorten med høgast avling 
i norske forsøk dei siste åra. Sorten 
har god stråstyrke og kvalitet. Noko 
mottakeleg for Spragleflekk  Såmengde 
22-25 kg/daa. Veksttid 113 dagar. 
Vanille (Felleskjøpet) Sein sort med 
veksttid som Thermus. Store korn. God 

sjukdomsresistens. Såmengde 23-25 
kg/daa. Veksttid 113 dagar.

Annika Ny på markedet i år. Minner 
om Thermus, men har ligge noko 
over i avling. Såmengde 22-25 kg/daa. 
Veksttid 113 dagar.

Havre
Ringsaker er den tidlegaste havres-
orten og er førstevalget i vårt område. 
Middels mot Fusarium og relativt gode 
DON-verdiar. Såmengde 19-22 kg/daa. 
Veksttid 108 dagar.

Odal er 3 dagar seinare enn Ringsaker. 
God kornkvalitet og sterk mot Fusari-
um. God stråstyrke. Vurdert som beste 
alternativ til Ringsaker i vårt område. 
Såmengde 20-22 kg/daa. Veksttid 110 
dagar.

Haga har same veksttid som Odal. Høgt 
avlingspotensiale til å vere så tidleg. 
Svært utsett for Fusarium. Såmengde 
19-20 kg/daa. Veksttid 110 dagar.

Kornsortar til modning og fôr 2022
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Ridabu er ein ny norsk havresort som 
er ein dag seinare enn Odal og Haga. Bra 
strå, litt svak mot Fusarium. Såmengde 
19-21 kg/daa. Veksttid 111 dagar

Vinger er to dagar seinare enn Haga 
og Odal. Sterkt strå, yterik, sterk mot 
Fusarium. Veksttid 112 dagar. Såmeng-
de 20-23 kg/daa. 

Våler har veksttid som Vinger. Høgt 
avlingspotensiale, småkorna, middels 
mot Fusarium. Såmengde 20-22 kg/
daa. Veksttid 112 dagar.

Belinda er ein sein havresort, to dagar 
seinare enn Vinger og Våler. Er hovud-
sort på Austlandet, men har ikkje gitt be-
tre avling i forsøk i Midt-Norge. Såmeng-
de 21-23 kg/daa. Veksttid 114 dagar.

Kveite
Helmi (Felleskjøpet) er ein tidleg finsk 
vårkveitesort. Kan vere begrensa 
tilgang i år. Litt over Bjarne i avling. 
Litt lengre strå enn Bjarne. Elles har 

vi begrensa med informasjon om dyr-
kingseigenskapane. Såmengde 21-23 
kg/daa. Veksttid 117 dagar.

Bjarne er den mest brukte sorten i vårt 
område. Er forholdsvis svak mot sopp-
sjukdomar, så soppsprøyting kan vera 
aktuelt også til heilgrøde. Såmengde 
21-23 kg/daa. Veksttid 120 dagar. 

Krabat, Caress, Seniorita, Mirakel, 
Betong og Zebra har 125-127 dagar 
veksttid. Er alle sterkare mot sopp enn 
Bjarne Hos oss er tidlegheita til Bjarne 
det viktigaste argumentet for å bruke 
denne. Unntaket er brukt til heilgrøde 
dersom ein ikkje får tak i Bjarne.

Dekkvekst, grønfôr  
eller heilgrøde
Skal kornet brukast til grønfôr har 
ikkje sortsvalet så mykje å seie. Da 
kjøper ein det som er billegast/lettast 
tilgjengeleg. Ein kan også få god pris 
på fjorårets såkorn. Husk da å sjekke 

spireprosenten og eventuelt auke 
såmengda.

Til grønfôr kan ein 6-radssort med 
langt strå og mykje bladmasse passe 
bra. Til dekkvekst vil ein kort, stråstiv 
2-rader eller kveite sleppe gjennom 
meir lys og vere sikrare mot legde. 
6-radsbygg og havre kan og fungere 
godt, men ein bør vere litt meir forsik-
tig med såmengde og gjødsling.

NAUDSYNT Å VARIERE
Anbefalt såmengde for dekkvekst 
varierer mykje. På lett jord med lågt 
moldinnhald på indre strøk anbefaler 
vi opp til 16 kg/daa for 2-radsbygg og 
14 kg/daa for 6-rads. Ved dei høgaste 
såmengdene vil ein få stor avling av 
dekkveksten og god effekt mot ugras. 
Men risikoen for å skade gjenlegget 
aukar. For å vere sikrare på eit godt 
gjenlegg kan det vere aktuelt å gå ned 
mot 10 kg. Ved bruk av kveite, kan ein 
bruke full såmengde (18-20 kg/daa). I 
kyststrøk med tyngre jord og rikeleg 
tilgang på vatn blir det ofte anbefalt 
såmengder på 5-8 kg/daa med bygg og 
havre, i enkelte tilfelle heilt ned i 3 kg/
daa. Har du lite erfaring med dekk-
vekst er det lurt å spørje lokal rådgivar, 
ein nabo eller prøve seg fram med 
moderate såmengder i starten.

KVEITE
Til heilgrøde er det mest vanleg å 
bruke kveite. Den har ein del fordelar i 
forhold til bygg. Mellom anna utviklar 
den seg seinare og ein har eit lengre 
«vindu» når det gjeld å treffe optimal 
haustetid. Stivelseskvaliteten er litt 
betre i kveite. I tillegg er kveita stråstiv 
og slepper gjennom mykje lys, noko 
som er ein fordel der det er gjenlegg 
under. Men vi ser mange eksempel på 
vellykka heilgrøde av bygg også. Ein 
av fordelane med bygg er at det treng 
mindre veksttid enn kveite. Vi har fått 
tilbakemelding på betre smakelegheit 
på bygghalm enn kveitehalm.

KJELDER:
Jord- og plantekultur 2021, NIBIO
SPIRE Vårkorn 2022, Felleskjøpet
Vårkorn 2021-2022, Strand 

Kornsortar til modning og fôr 2022
Vårkveite i Surnadal.  
 Foto: Frode Grønmyr.
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 ● AV NINA IREN UGELVIK  
OG FRODE GRØNMYR

Etter inspirasjon fra andre NLR 
enheter og økt interesse for 
fangvekster blant medlemmene 
våre, har Landbruk Nordvest 
i år sparket i gang et toårig 
prosjekt for utprøving av ulike 
fangvekstblandinger i korn og 
etter tidligpotetfelt i vårt fylke 
også.

 ■  Formålet med prosjektet er å lære 
mer om hvilke arter og såtidspunkt 
som passer vår jord og vårt klima. Det 
meste av dyrking av korn og tidligpo-
tet i vårt fylke skjer på lett sandjord 
med lite vekstskifte. Moldinnholdet er 
derfor ofte lavt, som igjen gir en jord 
som holder dårlig på næringsstoffene, 
er tørkeutsatt og utsatt for vindero-
sjon. 

Vi er derfor spente på om bruk av 
fangvekster her kan gi fordeler på sikt. 

I kornfeltene er det sådd fangvek-
ster ved fire ulike tidspunkt: ved såing 
av kornet, på kornets 3-/4-bladstadi-
um, to uker før tresking og rett etter 
tresking. 

Hos tidligpoteten er alt sådd like 
etter potetopptakingen.

Blandingene som er med i demon-
strasjonsfeltene:

1. Strand 56 (flerårig raigras + 
kvitkløver). Sådd vår og ved 3-4 
bladstadiet på kornet.

2. Strand 55 (italiensk raigras + kvit-
kløver). Sådd vår og ved 3-4 blad- 
stadiet på kornet.

3. Spire fangvekst ettårig (Vikke, 
reddik og honningurt). Sådd ca. to 
uker før tresking.

4. Strand 62 (vintervikke, oljereddik, 
honningurt og blodkløver). Sådd ca. 
to uker før tresking.

5. Høstrug. Sådd like etter tresking.

6. Spire fangvekst vinter allsidig 
(raigrasbasert blanding med hon-

Samarbeidsavtaler til nytte  
for våre medlemmer

 ● AV STIG RUNAR STØRDAL

I landbruket er vi vant med 
å samarbeide. I næringsli-
vet som sådan ser man i alle 
sektorer også en tendens 
der mye av utvikling og 
gjennomføring skjer gjen-
nom samarbeidsløsnin-
ger. Og ofte slik at to eller 
flere aktører samarbeider 
på noen områder – og så 
konkurrer man på andre 
områder. 

 ■ I 2021 har Landbruk Nordvest 
inngått en rekke samarbeids-
avtaler, for å styrke tilbudet til 
våre medlemmer og bøndene i 
Møre og Romsdal. Avtalene, som 
er et tilbud til våre medlemmer, 
beskrives kort under. 

ØKONOMIRÅDGIVING:  
AVERØY REGNSKAP SA
En samarbeidsavtale inngått for 
å utvikle og tilby et godt rådgi-
vingstilbud innenfor økonomi til 
felles kunder. Landbruk Nordvest 
tilbyr økonomisk rådgiving til 
Averøy regnskap sine landbruks-
kunder som ønsker rådgiving 
utover regnskapsføring og 
årsavslutning. Ambisjonen er å 
komme med praktisk rådgiving 
innenfor samarbeidsavtalen i 
2022. Kontakt Inge Aukan, for 
mer info. E-post inge.aukan@nlr.
no eller tlf. 971 06 635.

FRUKTRÅDGIVING:  
NLR VEST
Vi har inngått en avtale med NLR 
Vest der Landbruk Nordvest sine 
medlemmer som driver med 
fruktdyrking, eller har planer om 
å starte med fruktdyrking, får 
tilgang til NLR Vest sin fagkom-
petanse og fagrådgivere på områ-
det. Her er Maud Grøtta den som 
koordinerer dette fra vår side. 
Kontakt Maud Grøtta for mer 
info. E-post maud.grotta@nlr.no 
eller tlf. 958 47 893.

JURIDISK RÅDGIVING:
NLR LANDBRUKS- 
ADVOKATENE TRØNDELAG
Dette er et heleid datterselskap 
av NLR Trøndelag. Vår avtale 
innebærer at Landbruk Nordvest 
sine medlemmer får tilbud om 
juridisk rådgiving til medlem-
spris (hos advokatfirmaet). Se 
landbruksadvokatene.nlr.no for 
mer info.

GENERELL RÅDGIVING: NOR-
TURA, REGION MIDT  
OG NLR TRØNDELAG
Det er skrevet en samarbeids-
avtale som omfatter Nortura 
sin region Midt, der Trøndelag 
og Møre og Romsdal, nord for 
Romsdalsfjorden inngår. Avalen 
går på at NLR skal bistå med 
rådgiving til Nortura sine med-
lemmer, innenfor felt de selv ikke 
kan tilby rådgiving. Avtalen er 
tenkt som en forsøksordning før 
en landsdekkende avtale mellom 
Nortura og NLR. Kontakt Stig Ru-
nar Størdal for mer info. E-post 
stig.runar.stordal@nlr.no eller tlf. 
941 34 988.

BYGGPROSJEKT,  
TINE, M.FLERE
Dette prosjektet er nærmere 
beskrevet annet sted i Rin-
greven, men i oversikten over 
samarbeidsavtaler hører den 
med. Den er et konkret eksem-
pel på at samarbeid mellom 
landbruksaktører i Møre og 
Romsdal gir resultater i form av 
midler tilgjengelig for bøndene 
i fylket

SAMARBEIDSAVTALE 
MELLOM NLR-REGIONENE
Alle de regionale rådgivingsen-
hetene er aktive medlemmer i 
NLR. Samarbeidet som denne 
avtalen omhandler, kommer i 
tillegg til samarbeidet i NLR, og 
omfatter områder der det er mer 
effektivt og hensiktsmessig med 
direkte samarbeid mellom to 
eller flere av enhetene, til beste 
for alle parter. 

Det finnes arealer med fang- 
vekster i  Møre og Romsdal også
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ningurt, hvitkløver, blodkløver og 
fôrraps). Sådd like etter tresking.

7. Spire fangvekst høst (havre, olje-
reddik, honningurt). Sådd like etter 
tresking.

8. Westerwoldsk raigras. Sådd like 
etter tresking.

BEST Å SÅ SAMTIDIG
Erfaringene i år er at rutene med 

fangvekstblandinger sådd samtidig 
med kornet om våren, har hatt best 
tilslag. Ved såing av frø på overflata 
eller med lett harving, er en avhengig 
av jordfukt/nedbør for å få etablering. 
Tørr og varm sommer i år har nok gitt 
etableringsutfordringer for de rutene 
som ble sådd ved 3-4 blad stadiet på 
kornfeltene.

Blandingene sådd før tresking, 
hadde brukbar spiring i flere felt, 
men fikk for kort tid til å gi god nok 
dekning. For sensommeren og utover 
høsten var fuktigheten mer til stede i 
jorda igjen, men da har nok synkende 
temperatur i jord og luft samt stadig 
kortere dagslyslengde, hatt mer brem-
sende effekter på tilvekstpotensialet.

DET SIKRESTE 
Foreløpig konklusjon er at såing av 
raigras ved såing av kornet eller på 
3-/4-bladstadiet, er det sikreste. Hvil-
ket av disse som er best, avhenger av 
om vår/forsommer er tørr eller fuktig. 
Såing av reddik/vikke/honningurt to 
uker før tresking kan bli bra ved tidlig 
tresking. 

Etter tidligpotet har alle blandin-
gene hatt god tid til etablering. Her 

har blandingene med reddik/vikke/
honningurt hatt veldig bra tilslag og 
utkonkurrert alt av ugras. 

Ettårig raigras med stor såmengde 
og høstrug har også slått brukbart til. 

Raigras med liten såmengde og 
havre var mislykka. 

NESTE ÅR
Heldigvis skal vi ha demonstrasjons-
felt også neste år. Da håper vi på en 
litt mer nedbørsrik vekstsesong for å 
kunne se hvordan også det kan påvir-
ke tilveksten. 

Det blir og markvandring i årets 
etablerte felter tidlig på våren for å se 
hvordan de ser ut etter vinteren. Ta 
og gjerne kontakt med oss om du selv 
har erfaring med utprøving av fang-
vekster på din gård; eller er nysgjerrig 
på bruk av fangvekster. 

Det finnes arealer med fang- 
vekster i  Møre og Romsdal også

Til venstre: Feltet til høyre med Strand 56 (italiensk raigras + kvitkløver) sådd 10.mai samtidig med kornet har et tydelig forsprang i forhold til 
feltet til venstre sådd 2.juni med Strand 55 (flerårig raigras + kvitkløver). Bildet er tatt 27. september. Feltene sådd samtidig med kornet viste seg 
å ha dette store forspranget i alle demonstrasjonsfeltene i år.  Foto: Nina Iren Ugelvik

Bilde 2: Det er noe tilvekst i alle feltrutene, men foreløpig er fangvekstene ikke dominerende i kornåkrene. Bildet er tatt 27. september og viser 
ruten med Strand 62.  Foto: Nina Iren Ugelvik
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 ● AV FRODE GRØNMYR

På kornbruk i Surnadal 
betydde naturgitte forhold 
meir for moldinnhaldet 
enn eng i vekstskiftet men 
totalt for prosjektet var 
moldinnhaldet litt høgare 
der det var eng i vekstskiftet, 
enn der det berre var åker. I 
tillegg til å auke moldinnhald 
bidreg eng med mange andre 
positive eigenskapar. Bruk av 
husdyrgjødsel er også bra for 
jordeigenskapane.  

 ■ I prosjektet «Karbon til bondens 
beste» (Godkarbon) har vi lært mykje 
om eigenskapane til jorda i Surnadal.  
Det har vore gjort registreringar av  
karbonlagring, biologisk aktivitet, jord-
struktur og andre jordfysiske forhold.

OM PROSJEKTET
Prosjektet Karbon til bondens beste 
(Godkarbon) er finansiert av Land-
bruksdirektoratet. Ansvarleg for 
gjennomføringa har vore NORSØK i 
samarbeid med Landbruk Nordvest, 
NLR Innlandet og NMBU. Målet med 
prosjektet har vore å undersøke effek-
ten av eng i vekstskiftet på kornbruk 
med sand- og siltjord. Det var pluk-
ka ut 8 bruk i Surnadal og 8 bruk i 
sør-Østerdalen. Halvparten av bruka 
hadde eng i vekstskiftet og den andre 
halvparten einsidig korndyrking. 

I denne artikkelen konsentrerer vi 
oss om resultata frå Surnadal.

Resultat
MOLDINNHALD
Jorda i Surnadal er sandjord med 
varierande innhald av silt. Ved einsidig 
korndyrking er ofte moldinnhaldet lågt. 
Slik jord har liten evne til å halde på 
næringsstoff. Om siltinnhaldet ikkje er 
forholdsvis høgt er den og tørkeutsett. 
Den beste måten å forbetre eigenskapa-
ne til sandjord er å auke moldinnhaldet. 
For tida er det stort fokus på karbon-
lagring i jord med tanke på klima. Auka 
moldinnhald er difor også eit klimatil-
tak. I Surnadal fann vi at naturgitte for-
hold betydde meir for moldinnhaldet 

enn om det var eng i vekstskiftet. Ser 
ein på alle bruka i prosjektet samla er 
gjennomsnittleg moldinnhald 4,0 % der 
det vekstskifte med eng og 3,3 % der det 
berre var åkerdrift. Forskjellen er ikkje 

særleg stor og nivået er forholdsvis lågt 
for begge gruppene. Dette viser at det 
er vanskelegare å bygge opp moldinn-
hald i ei sandjord enn i ei jord med 
høgare leirinnhald.

RESULTAT FRÅ GODKARBON-PROSJEKTET

Effekten av eng i vekstskifte med korn i Surnadal

11
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Ei trøyst kan vere at samtidig som 
det er vanskeleg å auke moldinnhald i 
sandjord, treng ein ikkje så høgt mol-
dinnhald for å oppnå positiv utvikling. 
4-4,5 % er truleg nok til å gi positive 

eigenskapar som auka aggregatdan-
ning. Husk også at det er på den mest 
moldfattige jorda det er enklast å auke 
moldinnhaldet litt og det er der det har 
størst effekt.

AGGREGATDANNING 
er ein viktig eigenskap ein oppnår med 
litt moldinnhald i jorda. Aggregat er 
små ertestore klumpar av jord som 
særleg dannar seg rundt planterøtene. 
Inne i desse klumpane er vatn og næ-
ringsstoffa betre beskytta  samtidig som 
det er tilgjengeleg for plantene. Mellom 
desse klumpane blir det større operom 
der overskytande vatn kan renne bort. 
Eitt av funna i undersøkinga var at både 
aggregat i gunstig størrelse (2-6 mm) 
var høgare og aggregatstabiliteten var 
større der det var eng i vekstskiftet. 
Aggregatstabiliteten var høgare der 
det var brukt husdyrgjødsel i einsidig 
korndyrking enn der det var einsidig 
korndyrking med berre mineralgjødsel.

MEIR ORGANISK KARBON
Av andre positive eigenskapar som føl-
gje av vekstskifte var betre jordstruk-
tur, meir organisk karbon, meir jordliv 
og raskare omdanning av planterestar. 
Dei lågaste tala for karbonlagring, 
jordstruktur, omdanning av organisk 
materiale, meitemark og biologisk 
aktivitet fann ein der det var brukt kun 
mineralgjødsel.

Ein del andre faktorar var det 
ikkje like klare forskjellar på. Rot-
djup, penetrasjonsdjup, infiltrasjon 
og porevolum var ganske likt mellom 
bruk med einsidig korndyrking og 
bruk med vekstskifte. Ein grunn kan 
vere at i eng er det både fleire over-
køyringar og meir bruk av tungt utstyr 
(husdyrgjødselvogn, rundballpresse) 
enn i korndyrkinga. For faktorane 
POXC-karbon og respirasjon er heller 
ikkje forskjellane så klare. Her vil 
truleg husdyrgjødsel på fleire av bruka 
med einsidig korndyrking vere med og 
dra opp snittet for denne gruppa. ➦

RESULTAT FRÅ GODKARBON-PROSJEKTET

Effekten av eng i vekstskifte med korn i Surnadal
1: Måling av infiltrasjon.

2: Sissel Hansen undersøker jordprofil.
3: Måling av rotdjupn.

4:  Uttak av jord for å bestemme porevolum 
og jordtettleik.

5:  Måling av jordpakking ved hjelp av pene-
trometer.

 Alle foto: NORSØK.
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ENKEL STATUSSJEKK
I tillegg til resultata vi har nemnt så 
langt har ein viktig del av prosjektet 
vore å ta i bruk ein del enkle metodar 
for å kartlegge jorda. Gjennom delta-
king i prosjektet og gjennom markdag-
ar har både rådgivarar og bønder lært 
meir om korleis ein tek ein statussjekk 
på eiga jord og ser om den utviklar seg 
i riktig eller feil retning.  

KONKLUSJON OG VEGEN VIDARE
Å bygge opp høgt moldinnhald og lagre 
store mengder karbon i Surnadalsjorda 
er ikkje muleg. Men på sandjord kan 
ein oppnå mange positive eigenskapar 
med berre ei lita heving av moldinn-
haldet. Sjølv om eng i vekstskiftet 
ikkje aukar moldinnhaldet så mykje 
bidreg det med mange andre positive 
eigenskapar. For den som ikkje har eng 
i vekstskiftet kan bruk av fangvekstar 
vere neste skritt på vegen for å ta vare 
på næringsstoff og bygge eit litt høgare 
moldinnhald. Også for den som har 
eng i vekstskiftet kan fangvekstar i 
kornåra vere med på å ta vare på litt 
meir av karbonet ein har lagra inn i 
engåra. 

Med bakgrunn i resultata frå dette 
prosjektet, kva kan ein korndyrkar i 
Surnadal gjere for å få høgast muleg 
moldinnhald, god jordstruktur og 
mykje jordliv?

 ■  Vekstskifte med eng (kanskje går det 
an å bytte jord med ein grasdyrkar?) 

 ■  Bruk av fangvekst i kornåra, mest 
muleg grønt plantedekke i løpet av 
året 

 ■  Bruk av husdyrgjødsel eller kompost 

 ■  Pløye ned halmen 

 ■  Bruke spaden for å følge med på 
jorda 

KJELDE: 
Hansen, S., R. Pommeresche, K. 

Bysveen, F. Grønmyr, T. Rittl & 
M. A. Bleken 2021. Karbon til 
bondens beste. NORSØK Rap-
port nr. 11

 ■ FORKLARING TIL FIGUREN:

Organisk karbon er % organisk karbon 0–20 cm i jorda. 

POXC karbon er aktivt karbon og skal estimere det karbonet som lett blir brote ned og 
frigir plantenæringsstoff og energi. 

Respirasjon er hastigheita på utslepp av CO2 frå stoffskiftet til organismane i jorda. 

Meitemark er tal meitemark i 0–20 cm djup

Omd.Pl.rest er kor nedbrote planterestane i jorda er, visuelt bedømt. 

Omd.Bklut er nedbryting av ein bomullsklut grave ned på 8 cm djup om sommaren, 
visuelt bedømt. 

Omd Tepose er vekta på kor mykje te som har blitt borte kvar dag sidan teposen vart 
grave ned på sommaren.

Jordstruktur er visuelt bedømt i 10–20 cm djup. 

Aggregat stab er kor stabile jordaggregat i størrelse 2–6 mm er mot nedbryting av regn. 

Aggregat 2–6 mm er andel aggregat i den størrelsen som er gunstig for jordstrukturen. 

Rotdjupne er kor djupt ned planterota som gjekk lengst ned, vart observert. 

Pentr.dyp er kor langt eit penetrometer kunne pressast før det møtte ein motstand på 
300 psi, som er en grense for planterøter. 

Infiltrasjon er kor mykje vatnet sank i løpet av eit minutt. 

Porevolum er andel porer der det kan vere luft eller vatn i jorda.

Figur 1. Ulike eigenskapar som er målt i 
prosjektet oppgitt i andel av høgaste målte 
verdi. Gul strek viser gjennomsnitt for bruk 
med einsidig korndyrking. Grøn strek viser 
gjennomsnitt for bruk med korn og eng i 
vekstskifte. 
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Landbruk Nordvest  
får «nye» lokaler i Molde

 ● AV STIG RUNAR STØRDAL

I Landbruk Nordvest 
sine lokaler i 
Molde vil det skje 
endringer.

 ■  Vi tar et «makeskifte» 
med Møre og Romsdal 
bondelag. Bondelaget 
vil ta over de kontore-
ne vår administrasjon 
og tjenesteavdeling 
disponerer nå; mens vi 

får alle ansatte under 
Landbruk Nordvest-pa-
raplyen samlet i et eget 
kontorlokale. Konto-
rene vil også bli bygd 
om. De blir gjennom-
gående mindre, men 
til gjengjeld blir det 
mer fellesareal; og med 
glassløsning inn mot 
fellesarealene vil det bli 
mer lys og luft. På den 
måten får vi et åpnere 
og lysere kontorlokale. 

Det er huseier, 

Felleskjøpet Agri, som 
står for ombygginga. 
Felleskjøpbygget i 
Molde er fra 1983, og 
lokalene har i liten grad 
vært forandret siden 
den gang.

Ombygginga vil skje 
fra midten av januar og 
er planlagt ferdig til 1. 
mars. Så ut på vinteren 
kan vi ønske velkom-
men til nyoppussa 
og trivelige lokaler i 
Molde.

Medlemsrunden  
og årsmøtet 2022
 ■ Vi planlegger å kjøre med-

lemsrunden vinteren 2022 som 
vanlig. Det vil si med fysiske 
møter i de ulike distrikta. Tids-
punkt for medlemsmøtene vil bli 
annonsert på nyåret. 

Årsmøtet planlegges også som 
fysisk møte og er tenkt gjennom-
ført tirsdag 15. mars. Om det 
skulle bli restriksjoner på fysiske 
samlinger på grunn av korona 
(eller annet), kan planen om 
fysiske møter endres.

Fødsler og  
permisjoner  
i Landbruk Nordvest
 ■ Etter et fruktbart år blant an-

satte og tillitsvalgt, ser det ut til 
at folk har roet seg ned. Det er for 
tiden ikke kommet daglig leder 
for øret, at nye verdensborgere 
er på vei. Men det er enkelte ting 
daglig leder ikke har, skal ha eller 
vil ha, kontroll på. Så hvem vet. 

Vi vil på nyåret ha litt et-
terdønninger av tidligere akti-
viteter, da Lars Tveit Lyche skal 
ha 50 prosent pappapermisjon i 
2022. Styreleder Børge Rød har 
også pappapermisjon i 50 pro-
sent utover i 2022.

Bilder som viser hvordan det nye kon-
torlandskapet vil se ut etter ombygging. 
Illustrasjon: Bjørn Steinar Skarbø

Lars Tveit Lyche skal i pappaperm.

Det samme skal styreleder Børge Rød.
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Alltid på bondens lag

Yara er alene om å tilby et komplett 

gjødselsortiment tilpasset norske forhold. 

Sammen med bonden og resten av 

næringa jobber vi for et bærekraftig og 

lønnsomt landbruk.

I Norge er vi gitt rammer og vekstvilkår som gjør oss i 

stand til å produsere ren og trygg mat av ypperste kvalitet. 

Disse rammene vil vi hegne om så godt vi kan, for mer 

enn noen gang ser vi behovet for robuste kjeder av 

matforsyninger – fra jord til bord.

Kortreist og miljøvennlig

Kvalitet i toppsjiktet

Trygg, ren og sporbar

Sunn og næringsrik

Norsk mat er

STIG RUNE STAI fra Kvikne i Innlandet. 
Dyrker mandelpotet.

ANNA RATHE fra Melhus i Trøndelag. Driver med korn, gras og ammeku.

Made in 
Norway
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FRØBOKA

Handbok for innsamling av lokale 
frø til insektvennlig blomstereng

 ● AV MAUD GRØTTA

Landskapet vårt har 
altfor lite blomster, og 
mange insektarter som er 
avhengige av blomster, står 
i fare for å dø ut fordi de 
mister leveområdene sine. 

 ■ Artsrike slåtte- og beitemar-
ker ligger som små frimerker i 
landskapet. De artsrike bioto-
pene er små og ligger for langt 
fra hverandre til at det blir god 
utveksling av gener for både 
planter og insekter. 

Vi har de siste årene sett 
stor interesse for å gjøre noe 
med dette. Mange ønsker å så 
markblomster i hagene sine for 
å lage levesteder for pollineren-
de insekter. Det er en gryende 
forståelse for at blomsterfrøene 
skal være stedegne; Ikke arter 
og sorter som er importert fra 
utlandet, og heller ikke norske 
arter fra et annet sted i landet. 

Frøblandinger med norske 
markblomster er kommet på 
markedet, men det er små 
mengder. Da er det kanskje bed-
re å samle frøene selv?

OPPFORMERT 
Forskere i NIBIO, Norsk institutt 
for bioøkonomi, har oppformert 
ville blomsterarter og lagt frø-
ene ut for salg. Gjennom dette 
arbeidet har de fått erfaring som 
de nå deler med oss gjennom 
Frøboka. Ellen Svalheim har vært 
redaktør, og boka er utgitt på 
Fagbokforlaget.

I boka er nesten 50 arter 
markblomster omtalt. For hver 
art får vi lære det som er viktig 
for å kunne høste frø av akku-
rat denne arten, og hvor den 
vil trives. I tillegg er det mange 
praktiske tips om hvordan man 
skal gå fram både når det gjelder 
frøene og hvordan blomsterenga 
skal håndteres slik at plante-
ne overlever. Både i omtalen 
av markblomstene og i et eget 
kapittel finnes det bilder og 

informasjon om pollinerende 
insekter. 

Hvis mange nok faktisk 
gjør noe for å øke mengden av 
blomster i landskapet vårt, kan 
vi greie å lage sammenhengende 
nettverk av gode levesteder for 
blomster og insekter. Frøboka 
bidrar med inspirasjon og kunn-
skap for å få til nettopp det.

 ■ BOK

Ellen J. Svalheim (red.):

Frøboka. Handbok for innsamling av 
lokale frø til insektsvennlig blomstereng

Fagbokforlaget, 2021 
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Ta kveka på  
firebladstadiet

 ● AV MAUD GRØTTA

Mekaniske tiltak mot 
kveke må foregå før eller 
på firebladstadiet. Kjemisk 
bekjempelse skal skje etter 
firebladstadiet.

 ■ Det er godt kjent at kveke er 
svakest når den er på tre-fireblad-
stadiet. Så langt har den brukt av 
reserver i den underjordiske utlø-
peren for å danne nye blad. 

Når den har fire fullt utviklede 
blad, har den så stort bladareal at 
den produserer mer sukker enn 
den selv trenger til vekst og planta 
kan lagre næring i rota. Den har da 
overskudd til å la utløperen vokse og 
til å sette nye lysskudd. Vi sier at den 
har passert kompensasjonspunktet. 
Når kveke skal bekjempes mekanisk 
bør tiltak gjøres tidligere enn fire-
bladstadiet slik at kveka har tatt ut 
næring fra rota og ikke enda startet 
å lagre ny næring. 

PÅ TØRR JORD
Mekanisk ugrasbekjempelse 
som medfører jordarbeiding, må 
gjøres når jorda er tørr. Hvis det er 
fare for regn er det bedre å gjøre 
tiltakene i god tid før fireblad-
stadiet (før regn) enn å risikere å 
komme til fembladstadiet (etter 
regn). Gjentatt jordarbeiding ved 
5-6-bladstadiet vil ha liten effekt. 
Det vil ta kortere tid å sulte ut 
kveka ved gjentatt jordarbeiding på 
2-bladstadiet enn på 3-4-bladsta-
diet. Hvis det bare er snakk om å 
ta bort overjordiske plantedeler vil 
det også være viktig å gjøre dette 
før skuddene har fire blad. Og også 
her: bedre på et tidlig stadium enn 
å risikere å bli for sein.

VIKTIG Å GJENTA
Gjentatt behandling er svært viktig. 
Hvis de underjordiske utløperne 
kuttes i mange deler, vil mange 
knopper bryte og lage lysskudd. 
Hvis behandlingen ikke gjentas vi 
man få et tettere bestand av kveke 
enn det man startet med. Meka-
niske tiltak kan gjerne kombineres 
med å så en sterkt konkurrerende 

vekst etterpå slik at resterende 
kvekeskudd blir skygget ut.

KJEMISK
Kjemisk bekjemping av kveke må 
gjøres etter at kompensasjonspunk-
tet er nådd slik at giftstoffet kan følge 
sukkerstrømmen ned i rota. Sprøy-
ting før firebladstadiet vil bare ta 
livet av overjordiske plantedeler.

KILDE 
Barstad, G. m.fl. 2006. Plantevern og plante-

helse i økologisk landbruk, Bind 1: Bak-
grunn, biologi og tiltak. GAN Forlag AS. 

Ta ugraset mekanisk  
på frøbladstadiet – eller førKveke på firebladstadiet. Tell bare fullt 

utviklede blad! Det siste, ikke ferdig 
utviklede bladet, skal ikke telles, men 
når det femte bladet viser seg, er planta 
på firebladstadiet. Mekaniske tiltak mot 
kveke må skje før firebladstadiet, og 
tiltakene må gjentas. 
Kjemiske tiltak skal gjøres etter fireblad 
stadiet.  Foto: Maud Grøtta

 ● AV MAUD GRØTTA

Du har sikkert hørt at du skal ta 
ugraset på frøbladstadiet, men 
hva betyr det?

 ■ Frøet har anlegg til de første bladene 
inni seg. Disse kalles frøblad. Når plan-
ta har fått flere blad, vil frøbladene ofte 
visne. De andre bladene kalles varige 
blad. Når planta har fått varige blad 
har den også utviklet ei rot som gjør 
planta sterkere mot forstyrrelser enn 
når den er nyspiret.

MER VELLYKKET
Mekanisk ugrasreinhold vil være enklere 
og mer vellykket om tiltakene blir gjort 
så tidlig som på frøbladstadiet. Da vil 
ikke spira tåle å bli forstyrret, og det er 
lett å drepe den ved å dekke den med 
jord. Faktisk kan tiltakene med fordel 



2•2021LANDBRUK NORDVEST

49

Ta ugraset mekanisk  
på frøbladstadiet – eller før

Til venstre: Frøbla-
dene er fullt utviklet 
og det er på høy tid 
å sette inn tiltak mot 
ugraset, enten meka-
nisk eller ved å dekke 
over med grasklipp. 
I tillegg til linbendel 
er det her spirer av 
selvsådd grønnkål 
som opptrer som 
ugras. Foto: Maud 
Grøtta.

Til høyre: Øverst 
vassarve og nederst 
linbendel. Helt 
nyspirte planter har 
ei lite utvikla rot som 
gjør de sårbare mot 
mekaniske forstyr-
relser. Tiltakene bør 
gjøres når plantene 
er slik som de lengst 
til venstre, eller 
gjerne tidligere, før 
bladene vises over 
jorda. Plantene helt 
til høyre har utviklet 
varige blad. Foto: 
Maud Grøtta.

gjøres før ugrasplantene vises over jorda. 
Leit i jordoverflata ned til 1 cm, og se om 
du finner spirer med rot og stilk, men 
som ennå ikke har utviklet blader over 
jorda. Disse spirene er på tråd-stadiet.

Når ugrasplantene har fått varige 
blad sitter de bedre fast i jorda, og det er 
heller ikke så lett å dekke over dem med 
jord. Og så kan det ende opp med at 
man må luke, noe som er mye mer ar-
beidsomt enn å dra ei ugrashakke langs 
planteradene, eller å kjøre i åkeren med 
ugrasharv eller børster. Det vil være 
mindre arbeid å ta ugraset på frøblad-
stadiet flere ganger enn å arbeide med 
ugras som har kommet langt i utvikling.

ARBEID GRUNT
Ved mekanisk ugrasreinhold skal man 
arbeide så grunt som mulig for å ikke 
dra opp nye frø til jordoverflata. Dess 
større ugraspantene har blitt, dess dju-
pere må man arbeide for å få dem bort.

GARDSARBEID
Kan du tenke deg å vere 

tilkallingshjelp for gardbrukarar?

Vi treng stadig frilansavløysarar over 
heile området, men søkjer spesielt 
for områda Ørsta, Volda, Ulstein, 
Hareid, Hustadvika og Aure.

Det er oftast mjølkebruka som etter-
spør hjelp, og det er derfor ønskje-
leg med erfaring med mjølkekyr.
Hjelp til slåttearbeid o.a. sommars 
tid kan og vere aktuelt.

Oppført som mogleg tilkallingshjelp 
hos oss kan du få spørsmål om 
helger nokre gonger, eller å hjelpe 
til å dekkje opp i ei sjukdomsav-
løysing. 

Det er ingen fast stillingsprosent, 
men altså arbeid på forespurnad 
når du er ledig.

Kommunar vi dekkjer er:
Hustadvika, Molde, Rauma, Gjemnes, Aukra, Vestnes, Ørsta, Volda, Sunn-
dal, Tingvoll, Kristiansund, Sande, Ulstein, Hareid, Herøy, Aure, Smøla.

Ta kontakt på telefon 46 42 44 00 eller på e-post: nordvest@nlr.no
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«STRUPSTAD–SIDER»

Hele lageret gikk 
unna første dagen

 ● AV MAUD GRØTTA

 ■ Allerede da utsalget åpnet, var køen 
lang, og de som var litt sen, måtte vente 
en stund. Men i det fine været , og med 
den fine utsikten, var det bare hyggelig 
og sosialt å bli stående i kø ei stund.

Det var fire sorter sider å velge i. Det 
var disse sortene: 1 Prinsar; 2 Katja; 3 
Aroma og villepler; 4 Filippa, Fossepler 
og Grønnespære. 

Silje forteller at hun prøver ut flere 
sorter, og forklarer at villeplene hun 
har tilgang til, ikke er god å spise, men 
de kan være bra i sider på grunn av 
tanniner som gir beskhet. Dermed får 
sideren en mer kompleks smak.

1200 EPLETRÆR
Gården til Silje ligger mellom Vågbø og 
Aksneset i Tingvoll. Her har hun i 2020 
og 2021 plantet til sammen vel 1200 
epletrær. 

Eplene til 2020-sideren kommer 
for det meste fra gamle trær på egen 
gård og hos naboer. De nye trærne ga 
naturlig nok få epler i plantingsåret, 
men dette vil endre seg i årene fram-
over. Dermed er grunnlaget lagt for en 
økende mengde most og sider. 

Nå står det 2500 liter til gjæring 
som skal bli sider for salg neste år.

 
SKAL TA PAUSE FRA PLANTINGEN
På spørsmål om hun skal plante flere 
trær i 2022, svarer Silje at nå skal hun 

ta en pause fra planting og heller lære 
seg å stelle trærne. – Det er mye å lære 
seg når man skal dyrke frukt, sier hun. 
–  Dessuten vil jeg bruke en del tid på 
å pode slik at jeg får oppformert de 
gamle sortene som jeg ønsker å bruke 
i sideren. 

POPULÆRT MED LOKAL SIDER
At det nå blir produsert eplesider 
i Norge kan vi se på som et ledd i å 
forsterke selvforsyningen. En del av 
importert hvitvin vil vel bli erstattet 
av norsk eplesider. Ekstra artig er det 
når sideren kommer fra eget fylke og 
til og med egen kommune! Så vidt jeg 
kjenner til er det nå tre bedrifter som 
lager sider i Møre og Romsdal, i tillegg 
til Tingvoll sider er allerede Fjordsi-
der og Skarbø gard på markedet med 
egen sider. Flere kommer det til å bli i 
løpet av de neste årene da det foregår 
planting av epletrær på flere gårder. Vi 
ønsker de lykke til!

Da Silje Osnes i Tingvoll sider åpnet for salg 
av sin første produksjon «gylden vare» lørdag 
4. desember, gikk alle de 380 flaskene fra 
eplehøsten 2020 unna på tre timer.

Silje Osnes solgte hele beholdningen av 
2020-sideren på en dag. I tillegg var det godt 
salg av most og eplegløgg. Denne dagen 
foregikk salget utendørs. Huset i bakgrunnen 
rommer nå produksjonslokaler, og planen 
er å innrede en gardsbutikk der. Det var fire 
sorter å velge mellom, og mange kjøpte en av 
hver. «Strupstad» er ellers Tingvoll sider sin 
merkevare.
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1200 nye trær 
vil gi grunnlag 
for en økende 
mengde varer 
fra Tingvoll 
sider i årene som 
kommer.

Mathilde Norby 
Lorentzen 
handlet både for 
seg selv og flere 
venner. Julegaver 
skulle det også 
bli.
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 ● AV INGVILD SKJØRSÆTER

Det kan være forvirrende med alle disse ulike 
koder av traktorlappen, Klasse T. Og hva kan 
du kjøre om du kun har sertifikat for personbil, 
Klasse B? Vi har her samlet en oversikt.

2005 ELLER SENERE
Tok du aldri traktorlappen, men har kjørt opp til fører-
kort for personbil i 2005 eller senere, gjelder følgende:

 ■  Du kan kjøre traktor med en tillatt totalvekt på maks 
3 500 kg. 
 ■  Hvis du trekker en tilhenger, må traktoren maks kunne 
kjøre 40 km/t.
 ■  Førerrett for traktor gjelder kun i Norge.

MEN, dette blir som øvelseskjøring å regne, og må skje un-
der tilsyn. Gårdbruker må altså være i nærheten. 

Med klasse B eller T tatt før 1. januar 2005:
 ■  Du kan kjøre traktor med eller uten tilhenger.
 ■  Det er da ingen begrensning på vekten eller hvor fort 
traktoren kan kjøre.

På førerkortet er dette markert som kode T 142.

Traktorsertifikat (Klasse T)
Med klasse T kan du blant annet kjøre traktor og motorred-
skap. Du må være minst 16 år for å ta førerkort for klasse T. 

ØVELSESKJØRING 
kan foregå fra fylt 15 år når man har tatt trafikalt grunn-
kurs. Dette skal mest mulig skje inne på gårdens grunn, og 
må man krysse en offentlig vei for å komme til en mark på 
andre siden, skal det helst være tvers over, og ikke mer enn 
50 meter langs den offentlige veien.

Den som øver må ha visuell kontakt med instruktøren. 
Eller at instruktøren sitter på i traktoren. Det må være mu-
lighet til toveis kommunikasjon. 

Traktoren må ikke være konstruert for å gå fortere enn 40 
km/t.

Tilhengeren må ha totalvekt som er lov å dra med den 
traktoren du kjører.

Informasjon om et kjøretøy eller en tilhenger, for eksem-
pel tillatt totalvekt, står i vognkortet.

INFORMASJON OM KODER  
PÅ FØRERKORTET (BAKSIDEN)

En kode ved siden av «Klasse T» på førerkortet begrenser el-
ler utvider førerretten i Klasse T. Har du to koder for Klasse 
T, gjelder begge. Eksempel hvis du har både kode 143 og 144:

 ■  Med kode 143 kan du kjøre en traktor med tilhenger uten 
begrensning på hvor fort traktoren kan kjøre. Tilhengeren 
kan ha tillatt totalvekt maks 750 kg.
 ■  Med kode 144 kan du trekke en tilhenger med tillatt total-
vekt over 750 kg, men da må traktoren maks kunne kjøre 
40 km/t. Du kan kjøre en traktor med eller uten tilhenger. 
Traktoren kan maks kjøre 40 km/t, og den tillatte totalvekten 
for traktor og tilhenger kan samlet være maks 25 000 kg.

Vektbegrensningen faller bort når du har hatt klasse T i to år 
eller har fylt 21 år.

DE ULIKE KODENE BEGRENSER OG UTVIDER  
FØRERRETTEN PÅ FØLGENDE MÅTER
Kode 141 – høyere hastighet
Har du kode 141 på førerkortet, kan du kjøre en traktor med 
maks hastighet på 50 km/t. 

Du får kode 141 ved å ta et kurs på en trafikkskole.

Kode 142 – ingen begrensning på vekt eller hastighet
Har du kode 142 på førerkortet, er det ingen begrensning på 
vekten til traktoren eller hvor fort den kan kjøre. 

Du får kode 142 ved å ta klasse CE; men tok du førerkort 
for traktor eller bil før 1. januar 2005, har du også kode 142.

Kode 143 – begrenset tilhengervekt, ingen begrensning 
på hastighet
Har du kode 143 på førerkortet, er den tillatte totalvekten 
for tilhengeren 750 kg. 

Det er ingen begrensning av hvor fort traktoren kan kjøre. 

Hva kan avløseren kjøre på gårdsbruket?
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Du får kode 143 ved å ta klasse C.

Kode 144 – begrenset samlet tillatt totalvekt
Har du kode 144 på førerkortet, kan den tillatte 
totalvekten for traktor og tilhenger samlet være 
maks 25 000 kg. Maks hastighet er 40 km/t. 

Du får kode 144 ved å ta klasse BE.

Kode 148 – høyere hastighet, begrenset sam-
let tillatt totalvekt
Har du kode 148 på førerkortet, kan du kjøre 
en traktor med maks hastighet på 50 km/t. Den 
tillatte totalvekten for traktor og tilhenger kan 
samlet være maks 25 000 kg. 

Du får kode 148 hvis du har kode 144 og tar 
et kurs på en trafikkskole.

NYERE BESTEMMELSER
Fra i fjor kom det en del bestemmelser som skal 
gjøre det enklere for landbruksnæringa når de 
bruker offentlig veg:
 ■  Ansatte i landbruksnæringa kan fra 2020 
kjøre 50 kilometer (i luftlinje) med traktor og 
annet landbruksutstyr langs offentlig veg. 
Tidligere var grensen for å kjøre traktor med 
utstyr på offentlig veg 34 kilometer.
 ■  Kjettinger til traktor er kun påbudt der det 
er forventet kjøring på veg som er snø- eller 
isdekket.
 ■  Traktorkjøring med brede dekk, tvillinghjul 
eller gummidekk uten utstyr bakpå blir også 
tillatt mellom jordene på offentlig veg.
 ■  Kjøring med bred landbruksmaskin til- og fra 
jordbruksarealer, verksted, kjøp-/salgssted og 
landbruksentreprenørkjøring blir en del av 
vilkåret om «vanlig bruk».

KILDE
Statens vegvesen

Hva kan avløseren kjøre på gårdsbruket? Tustna-kontoret vårt har flyttet
 ■ I oktober flyttet Landbruk 

Nordvest sin avdeling på 
Tustna i Aure kommune fra 
Gullstein til nye lokaler på 
Leira. 

Landbruk Nordvest har 
hatt kontorer i det tidligere 
kommunehuset på Gullstein 
på Tustna siden 2010. Aure 
kommune har i høst solgt det-
te bygget, slik at våre to rådgi-
vere, Gunn Randi Fossland og 
Inge Aukan, måtte finne seg et 
nytt sted å holde til. 

Valget falt på et kontorlo-
kale på Leira, i en ombygd bu-
tikk, den gamle «Bunnprisen» 
for de som er lokalkjent. Der 
har våre to rådgivere nå funnet 
seg godt til rette! 

Kjører du forbi eller har et 
ærend, er du hjertelig velkom-

men innom, sier de to, og lover 
å ha kaffen klar! 

Ny adresse er Tømmervåg-
veien 3275, 6590 Tustna.

To smørblide og nyflytta rådgivere 
på plass i nye lokale på Leira på 
Tustna.  Selvfoto

Visnes Kalk AS
6493 Lyngstad

Tlf: 71 29 92 20  •  Fax: 71 29 92 21  •  post@visneskalk.no
www.visneskalk.no

Jordbrukskalk
Hagekalk

Fôrkalk (grov/fi n)
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HOVUDKONTOR
Besøksadresse:
Fannestrandvn 63,
6415 Molde

Postadresse
Fannestrandvn. 63,
6415 Molde

Internett: nordvest.nlr.no

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

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

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

BYGGTEKNIKK
Tlf.: 90 66 26 27
E-post: bjorn.skarbo@nlr.no

HMS
Tlf.: 47 44 86 86
E-post: annbjorn@nlr.no
Tlf.: 90 70 54 80 
E-post: kari.floystad@nlr.no

ØKONOMIRÅDGJEVING
Tlf.:  97 10 66 35
E-post: inge.aukan@nlr.no

Returadresse:
Landbruk Nordvest
Fannestrandvegen 63
6415 MOLDE

 ■ VIKTIGE ADRESSER

 ■ RÅDGIVINGSAVDELINGA

 ■ TJENESTEAVDELINGA ■ ADMINISTRASJON  ■ BYGG  ■ NLR HMS

MOLDE

MOLDE MOLDE MOLDE

VALLDALTINGVOLLAURE

SURNADAL

SURNADAL

ØRSTAMOLDE

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

Inge Aukan
97 10 66 35

Heile fylket

Maud Grøtta
95 84 78 93

Gjemnes, 
Tingvoll

Lars Gunnar 
Flatvad
93 27 18 73
Heile fylket

 Hilde Hegnes 
95 75 03 68

Sunndal,
tidl. Nesset

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

Lars Tveit Lyche
47 90 66 04 

Hustadvika, 
Gjemnes

Aksel Døving
95 74 81 79

Heile fylket

Jon G. Lied
41 44 87 79

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

Grovfôr/
grønsaker Økonomi

Grovfor, 
økologisk

U-mek,
grovfôr Grovfôr Grovfôr Grovfôr Bær

Avd.leiar
Grovfôr

Avdelings- 
leiar

Lønnings- 
konsulent

Avløysar-
administrasjon

Avløysar- 
administrasjonDagleg leiar Økonomileiar Byggteknikk HMS HMS

Selma Cowan
92 68 39 40

Tatjana
Libakiene
92 64 87 10

Ingvild
Skjørsæter
45 29 20 01

Jan Ståle  
Engjaberg
46 43 20 50

Stig Runar 
Størdal
94 13 49 88

Marit
Bjerkeset
41 56 87 10 

Bjørn Steinar
Skarbø
90 66 26 27
Heile fylket

Kari Fløystad
90 70 59 80

Romsdal 

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

 ■ RÅDGIVINGSAVD.

VALLDAL

SUNNDAL

Plantekultur, 
beiting

Grovfôr, potet
korn

Gunnhild 
Overvoll
97 16 48 56
Indre Sunnmøre

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


