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Styreleder har ordet 
SAMARBEID KREVER LOJALITET 

Å bygge opp en faglig sterk landbruksrådgiving for en hel landsdel med spredd bosetting og 
store avstander kan være krevende. For å være tilgjengelig for bonden, betinger det 
desentralisert tilstedeværelse av faglig dyktige rådgivere. I dag har vi 24 kontorsteder og 38 
ansatte som yter tjenester innenfor mange fagområder innenfor naturbasert næringsutvikling 
som økonomi, alle driftsformer innen jordbruk, kulturlandskap, HMS, teknikk, hydrologi. 
Bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi med klimasmart landbruk blir et stadig viktigere 
område i vårt arbeide. For å kunne yte god innsats innenfor forskning og utvikling (FoU) er vi 
avhengig av å ha god kontakt og samarbeid med alle landbruksorganisasjonene, faglag og FoU 
miljøene både regionalt og nasjonalt. Vi er også partnere i EU finansierte prosjekter, og får på 
den måten finansiert arbeid innenfor bioøkonomi og sirkulær økonomi. Det er viktig for oss å 
ta del i det blå og grønne samarbeid, da oppdrettsnæringen er stor i vår landsdel og biprodukter 
fra oppdrett kan være en ressurs som kan benyttes som gjødsel for plantene. Det forutsettes 
god kobling mellom næring og FoU miljøene, for å sikre at landbruket ikke blir en dumpingplass 
for uheldige reststoffer.   

Driftsmessig har 2020 vært et år med store utfordringer pga koronapandemien. Av den grunn 
har den personlige kontakten mellom oss bønder vært på et minimum. Rådgivningen har 
imidlertid vært flink til å ta i bruk digitale tjenester. Vi har fått utviklet et tjenestetilbud som vi 
før ikke har hatt. Kurs og faglig oppdateringer har blitt tilgjengelig for oss, og vi som bønder har 
vært god på å omstille oss slik at deltakelse på de ulike tilbud har vært god. Grensene mellom 
de ulike regioner har blitt tonet ned, slik at rådgivingen er blitt mer landsdekkende. Vi bønder 
bindes mer sammen gjennom et faglig større tilbud. 

For å ha et stabilt rådgivningstilbud er vi avhengig av å ha en forutsigbar økonomi. Vår 
desentraliserte modell er kostnadskrevende, og vi er derfor avhengig av god oppslutning av 
aktive medlemmer som bruker våre ansatte og vår kompetanse. Gjennom en grundig prosess 
med styret, administrasjonen og de ansatte har vi fått på plass en organisering av tjenestene 
og arbeidet er bedre fordelt mellom de ansatte. Digitale verktøy er tatt i bruk, og på den måten 
er reisekostnader redusert og kurs/faglig opplæring gjennomført på en kostnadseffektiv måte. 
Korona har gitt oss mange utfordringer, men den ga oss også et stort puff til å ta del i den 
digitale utvikling.  

Det er med stor takknemlighet til både ansatte, medlemmer og samarbeidspartnere vi legger 
2020 bak oss, og ser fram til et godt og fruktbart 2021. 

 
 

Kåre Holand 

Styreleder
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Innledning 
Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge (NLR NN) er en enhet, som er del av en landsdekkende 

medlemsorganisasjon. Fra 20.mars 2018 ble enheten døpt Norsk Landbruksrådgivning Nord 

Norge og hovedkontoret er plassert i Alta, da daglig leder har kontorsted på meieriet der. NLR 

NN er en kompetansebedrift som driver rådgivning innen jord og plantekultur basert på 

forskning, forsøk og formidling. I tillegg leverer NLR NN rådgivning og tjenester innen bygg, HMS 

og økonomi slik som veivalgrådgivning, driftsplan, taksering av bygg, gård og ved 

skadeberegning.  

 

Styresammensetning 2020 
Kåre Holand (leder), Leknes 

Tone Rubach (nestleder), Harstad 

Styremedlemmer: 
✓ Bjørn Tore Søfting, Vadsø 

✓ Elisabeth Hokland, Melbu 

✓ Andreas Helskog, Steigen 

✓ Geir Tønder, Nesna 

✓ Hallvard Ellingsen, Sømna 

✓ Wolfgang Dohrn (ansatterepresentant) 

Varamedlemmer: 
✓ Dina Fonn Sætre 

✓ Pål Ove Wika 

✓ Dag Solfjeld 

✓ Ellen Reiersen (ansatterepresentant) 

Styret har i 2020 hatt 10 styremøter og har behandlet 75 saker. Alle møtene har blitt 

gjennomført på teams pga korona-restriksjonene. På årsmøtet i NLR sentralt deltok styreleder 

Kåre Holand, og styremedlemmene Hallvard Ellingsen og Andreas Helskog. Styreleder eller 

nestleder har i tillegg deltatt på totalt fire styreledersamlinger i regi av sentralleddet.   

 

Ressurser i NLR Nord Norge  
• Vi har hatt 38 ansatte fordelt på 32,8 årsverk i 2020. 

• Vi har hatt 19 kvinner og 19 menn ansatt i 2020 

• Vi hadde ingen nyansettelser i løpet av 2020, mens 1 person har avsluttet sitt 

arbeidsforhold i 2020. Dette gjaldt en mindre prosjektstilling på 25 % som ble avsluttet 

i april 2020 og er ikke med i statistikken under. Vi har også hatt innleid hjelp til 

forsøksvirksomhet som ikke inngår i statistikken 
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Status på viktige områder: 
Ansatte 

2019 2020 

Antall kvinner menn kvinner menn 

Alle ansatte 22 20 19 19 

Ledergruppa 3 3 2 4 

Styret 1 6 2 5 

Valgkomite 3 2 3 2 

     

Gjennomsnittslønn 2019 2020 

Alle 546 134 556 962 

Kvinner 524 604 531 519 

Menn 567 664 582 406 

      

Gjennomsnittsalder 2019 2020 

Alle  47,4 48,7 

Kvinner  43,9 45,6 

Menn  50,8 51,7 

     

Sykefravær 2019 2020 

Alle 2,9 7,1 

Kvinner   

Menn   
Alle lønnberegnet for 100 % stilling 

 

Sykefravær 
I 2020 er det registrert et sykefravær på 7,1 % i organisasjonen. I 2019 var sykefraværet på 2,9 
%. Av fraværet i 2020 utgjorde lengre sykemeldinger 356 dager, fødselspermisjon 108 dager og 
egenmelding 27 dager. Bedriften er en IA-bedrift. 
 

Medlemstall i NLR Nord Norge 
Som det vises av tabellen så har vi en videre nedgang i medlemstallet i Nordland. Dette skyldes 

i all hovedsak at antall bønder blir redusert. Hvis vi ser på medlemsutviklingen i % av de som 

søker produksjonstilskudd så er den stadig økende. 76 % av de som søker produksjonstilskudd 

i Nordland er nå medlem av NLR NN. 

I Troms og Finnmark så ser vi en stadig økning i antall medlemmer. Selv om ikke veksten går så 

fort som vi skulle ønske, så øker den jevnt.  

Ser vi året igjennom så har vi en liten nedgang i det totale antall medlemmer i NLR NN.  

Høsten 2020 så ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på hvordan vi kunne øke 

medlemstallet. Gruppen har bestått av ansatte og Elisabeth Hokland og Tone Rubach fra styret. 

Gruppen har kommet med en anbefaling ovenfor daglig leder og styret. Kort oppsummert så 
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går hovedanbefalingene ut på konkrete tiltak for å øke våre medlemmer sin tilfredshet med å 

være medlemmer hos oss. I tillegg så kommer man med konkrete råd og tiltak for å få med flest 

mulig av de som ikke er medlem. 

 

 

 

Medlemstjenester 2020 

Kompetanseutvikling og kompetansedeling 
Det er sendt ut 17 medlemsnytt i løpet av 2020, der medlemmene har mottatt nyhetsbladene 

på e-post. Mange gode fagartikler, og mange rådgivere har brukt tid på å produsere godt stoff 

til utsendingene. Vi har jobbet for å legge ut alt stoffet tilgjengelig på nett, hele 

nyhetsbrevene så vel som de mest aktuelle fagartiklene. 

Tabellen under viser antall medlemmer som har mottatt medlemsnytt, hvor mange som har 

åpnet og åpningsprosenten. 

 

Tabell 3: Utgivelse av medlemsnytt.  

Medlemsskriv 

Utgivelse  Antall sendt Antall åpent Åpningsprosent 

01-2020 2319 572 25,10 % 

02-2020 2367 577 24,60 % 

03-2020 nr.1 2461 881 36,00 % 

03-2020 nr.2 2372 933 39,50 % 
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04-2020 2465 706 28,60 % 

05-2020 2589 952 38,10 % 

06-2020 nr.1 2447 957 39,20 % 

06-2020 nr.2 2488 891 35,90 % 

07-2020 nr.1 2491 974 39,20 % 

07-2020 nr.2 2444 926 37,90 % 

08-2020 nr.1 2443 911 37,30 % 

08-2020 nr.2 2499 881 35,30 % 

09-2020 nr.1 2495 912 36,60 % 

09-2020 nr.2 2446 887 36,30 % 

10-2020 2506 897 35,80 % 

11-2020 2423 927 38,30 % 

12-2020 2212 730 33,00 % 

 

Vi har, i tillegg til ordinære nyhetsbrev, sendt ut nyhetsbrev til våre produsenter innen bær, 

grønnsaker og potet. Tabellen under viser antall medlemmer som har mottatt medlemsnytt, 

hvor mange som har åpnet og åpningsprosenten. 

Utgivelse  Antall sendt Antall åpent Åpningsprosent 

Nr.7 januar 159 64 40,30 % 

Nr.8 mars 161 56 35,20 % 

Nr.9 april 163 60 36,80 % 

Nr.10 mai 161 95 59,00 % 

Nr.11 mai 110 56 50,90 % 

Nr.12 mai 108 48 44,40 % 

Nr.13 juni 110 43 39,10 % 

Nr.14 juni 108 40 37,40 % 

Nr.15 juli 247 101 40,90 % 

Nr.16 juli 247 98 39,70 % 

Nr.17 juli 119 64 53,80 % 

Nr.18 august 119 65 54,60 % 

Nr.19 august 118 56 47,50 % 

Nr.20 august 110 47 42,70 % 

Nr.21 august 110 48 43,60 % 

Nr.22 september 110 46 41,80 % 

Nr.23 oktober 110 46 41,80 % 

 

Agronominytt 
Det er gitt støtte fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og Fylkeskommunene i Nordland og 
Troms og Finnmark til en utgivelse av Agronominytt på papir. Agronominytt er sendt alle som 
søker produksjonstilskudd i Nordland og Troms og Finnmark. I nyhetsbrevene er det lagt vekt 
på aktuelt fagstoff for årstida, og kommende arrangementer og aktiviteter for medlemmer.  
Agronominytt ble gitt ut like før jul, med små og lengre artikler fra de ulike avdelingene i NLR 
Nord Norge. Webredaktør i NLR Nord Norge, med assistanse av andre, har vært ansvarlig for 
digitalisering og publisering på nett og papirutgave. 
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Rådgivning og planlegging 
I tillegg til markdager og fagdager får medlemmer tilbud om årlig oppdatering av 

gjødslingsplaner og jordprøvetaking hvert 6-8 år. Gjødselplanleggingen utføres enten på 

kontorene rundt om i Nord- Norge, kommunekontorer eller hjemme hos bonden. I løpet av 

2020 er det utarbeidet 1855 gjødselplaner i NLR Nord Norge. I tillegg er det tatt et betydelig 

antall jordprøver. Medlemstjenester i NLR Nord Norge inkludert i kontingenten på jord- og 

planterådgiving er: 

• Gjødslingsplanlegging 

• Jordprøver 

• Rådgivningsbesøk/rådgiving telefon 

HMS – pakken 

• BHT besøk 

• Fagdager 

• Rådgivningsbesøk 

Tjenestene skal gis i en 3 årlig syklus, der en mottar en tjeneste hvert år. 

 

Faggruppene sine rapporter 
NLR NN har 7 arbeidsgrupper som hver representer sine fagområder. De ansatte kan være 
representert i en eller flere grupper, avhengig av den enkelte sitt fagområde. Nedenfor følger 
en kort beskrivelse av aktiviteten i de enkelte gruppene.  
 
 

Faggruppe Bygg 
Gruppa disponerer 3,4 årsverk. Bemanningen er fordelt på avd. kontor i Tromsø samlokalisert 

med NIBIO, på hjemmekontor i Leknes og hjemmekontor i Senja.   

Gruppa har nettmøte på fast tidspunkt annenhver uke. Oppdragsstatus, oppdragsmengde, 

arbeidsfordeling og publisering /PR-arbeid er gjennomgått i hvert møte.    

 

Bygningsrådgivning 
Gruppa har hatt godt med oppdrag gjennom perioden og har vært involvert i oppdrag i hele 

Nord Norge, i Agder og Rogaland i.h.t. avtale med NLR enhetene der. Oppdragene fordeler seg 

slik etter fylke: Troms og Finnmark 39%, Nordland 38%, Agder 14%, Rogaland 4% og andre 1%. 

Oppdragene fordelte seg slik etter produksjon/bruk: kumelk 28%, sauekjøtt 28% og storfekjøtt 

28%, melkegeit 2%, lagre 8%, annen virksomhet 6%. I forhold til 2019 er det en svak økning i 

antall oppdrag innen melkeproduksjon og ca. 10 % økning av oppdrag innen kjøttproduksjon på 

sau tilsvarende for oppdrag innen storfekjøtt. Andre oppdrag omfatter grønn omsorg, 

rehabilitering av eldre bebyggelse som ikke er i landbruksdrift. I antall prosjekteringsoppdrag 

utgjør for- og hovedprosjektene 90%, mens detaljprosjektering utgjør 10%. Det er litt færre 
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detaljprosjekter enn året før, men oppdragene er viktige for inntjeningen og tilbudet til 

bøndene.  

Det er utført tilstandsvurderinger av bygninger inkl. gjødselkjellere i flere saker. Gruppa har 

vært engasjert i flere oppdrag som ansvarlig søker. Vi har bistått noen kunder med søknader til 

næringsfond. Dette gjelder primært ved etablering av tilleggsnæring. Det er utført flere 

byggelederoppdrag enn året før. Disse oppdragene viser seg å kunne være svært utfordrende 

ved svikt i kontrakter, forarbeid og gjennomføring.  

Covid-19 pandemien har ført til kansellerte befaringer, tidvis stopp på byggeplasser, uklarhet 

om inngåtte kontrakter m.t.p økonomisk ansvar ved forsinkelser og uforutsett valutautvikling. 

Disse utfordringene er i stor grad løst gjennom erfaringsutveksling mellom enhetene.  

 

Andre oppgaver 
Faglig leder for gruppa Svein Johnsen er medlem i internt faglederforum, intern valgkomite og 

fagforum bygg i NLR. Her har det vært særlig fokus på oppfølging etter revisjon av NLRs 

internkontrollsystem. Det er lagt betydelig arbeid i revisjon av kontraktsgrunnlag og 

kravspesifikasjonene ved tilbudskonkurranser om oppføring av landbruksbygg. Dette gjøres for 

å ivareta våre kunders interesser og lette gjennomføringen av byggesaker. Ketil Edvardsen er 

med i bedriftens ledergruppe. Han har gjort et omfattende arbeid i forbindelse med bedriftens 

informasjonsformidling og oppfølging av tidsregistreringssystemet. Han har også deltatt i 

prosjektgruppe som jobbet med virksomhetens økonomisk potensiale. Roger Østvik har ledet 

et arbeid blant rådgivende ingeniører i NLR. KS-system for prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet, samordning av faglige råd og avhjelping av kolleger mellom enhetene 

er vært viktige saker i 2020. Han har også ledet et internt arbeid for samordning av tjenester 

vedrørende HMS på byggeplasser. Han har deltatt i arbeidsgruppe for sakkyndig kontroll av 

taljer i landbruksbygninger. Hallgeir Gravelsæter har fulgt opp og gjennomført de fleste 

oppdragene våre utenfor Nord Norge. Han er med i arbeidsgruppe som jobber med 

omsorgsbinger i båsfjøs og har jobbet for å etablere rådgivning innen mekanisering av fôring.     

BYGG har ansvar for vedlikehold av NLRs kalkylesystem og bidrar i utviklingen av Smartkalk. I 

tillegg har gruppa supplert NLRs bibliotek av 3D objekter for fjøs.    

Tilbudet innen bygningsprosjektering synes godt konsolidert i NLR Nord Norge. Andelen 

detaljprosjekteringsoppdrag i egne forprosjekter er fortsatt for lav. Dette skyldes i hovedsak at 

totalentreprenørene gjerne selv prosjekterer. Vi har mål om å øke salget av detaljprosjektering. 

Utfordringene vi ser på flere byggeplasser tilsier at flere bønder bør benytte vårt tilbud med 

tilbudskonkurranser og kontrahering av entreprenører. 

Gruppa har bidratt i vurderinger av bedre og mer integrerte dataprogrammer for 

bygningsingeniørene.      

Det er skrevet artikler til medlemsnytt, Agronominytt og på hjemmeside.  
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Utviklingsarbeid og tiltak i h.t. strategiplan 
Bygg har i 2020 videreført arbeidet med å konsolidere tilbudet innen bygningsrådgivning. 

Gruppa har søkt å innfri økonomiske resultatmål og yte bistand internt i organisasjonen.  

Vi har brukt nettmøter der kunder har vært med i forbindelse med prosjektering, 

byggesøknad/forhåndskonferanse, vernerunder på byggeplass og byggeledelse.  

Gruppa har jobbet for å utvikle tverrfaglige tilbud sammen med økonomi og HMS. Samarbeidet 

mellom økonomi og bygg gir flere oppdrag. Dette merker vi særlig innen generasjonsskifter og 

der større utbygginger må gjennomføres etappevis p.g.a. økonomiske og andre begrensinger 

avdekket gjennom økonomirådgivningen. Det har ikke lyktes å etablere rådgivning vedr. 

innendørsmekanisering av fôring med basis i NLRs program grovforøkonomi. Det er arbeidet 

med innhold og rutiner for samspill mellom HMS og BYGG. Det skal testes ut rutiner der HMS 

bidrar med kontroll av hvordan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er ivaretatt i prosjekterte 

løsninger fra BYGG. BYGG vil teste et tilbud med overordnet riggplan for byggeplass.  

I samarbeid med Tana videregående skole og kompetansesenteret ved Senja v.g.s. skal det 

etableres et eksternt finansiert kursopplegg på oppdatering av fjøs på små og mellomstore 

bruk.    

  

Arrangementer    
Arrangement Ytelse Tema Sted Arrangør 

Kurs  Foredrag  Bygninger for geit Nettbasert  Kleiva vgs 

Kursuka  Foredrag Ombygging av båsfjøs til 
løsdrift 
m/foringsliggebås 

Nettbasert NLR 

Intern kompetanse 
heving 

Foredrag Tilbudet fra faggruppe 
BYGG 

Nettbasert NLR NN 

 

Kompetansehevingstiltak   
Tiltak Tema  Varighet Sted  Arrangør 

Kurs  Byggsøk i Holteportalen 1d Nettbasert  Holte AS 

Seminar  Solenergi 1d Nettbasert  NORSØK 

Seminar  Nordnorsk Landbruksseminar 1d Nettbasert Nordnorsk 
landbruksråd 
/NIBIO  

Kursuka  Diverse tema 3d Nettbasert  NLR 

  

Gruppas sterkt ønskede internsamling lot seg dessverre ikke gjennomføre. Tiltaket har høy 

prioritet i gruppa. 
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Faggruppe Grovfôr 
Ved utgangen av 2020 bestod grovfôrgruppa av ca. 25 rådgivere med ulike stillingsprosenter 
innen grovfôrrådgiving. Vi har rådgivere fordelt over hele Nord-Norge, fra Vadsø i nord til 
Brønnøy i sør. Året startet med ei personalsamling i Bodø for hele NLR Nord Norge, hvor blant 
annet planlegging av 2020 sto på programmet. I midten av mars kom pandemien covid-19, og 
vi måtte snu oss rundt og arrangere en del fagmøter og kurs på over nett. Dette gjaldt blant 
annet autorisasjonskurs i handtering og bruk av plantevernmidler, og gnagerkurs. Vi måtte også 
sitte en del på hjemmekontor, og mye av kontakten med gårdbrukerne har foregått på telefon 
og på Teams (nett).  
Mye av tida i vårhalvåret går med til gjødslingsplanlegging, og vi har i løpet av 2020 utarbeidet 
1855 gjødselplaner. På tross av pandemien, har vi likevel gjennomført mange av de planlagte 
aktivitetene. Utpå sommeren ble det letnet litt på restriksjonene, og vi kunne gjennomføre 
markdager ute og andre møter, dog med visse forbehold.  Sommeren gikk ellers med til 
feltanlegg og -høsting, og markdager, innimellom ferieavvikling. 
Snøen lå lenge utover våren, og i tillegg til at det nesten ikke var tele i jorda mange steder, ble 
det til dels betydelige soppangrep med påfølgende utgang av enga mange steder. Om ikke det 
var nok, så ble juni svært kald og trasig i flere regioner. Mange fikk dermed ei dårlig førsteslått. 
De fleste av de som satsa på ei andreslått, fikk imidlertid berga seg greit med vinterfôr. Men, 
landsdelen er stor, og variasjonene i klima og vær fører unektelig til varierende forhold rundt 
om. Felles for det meste av landsdelen er at dette er et av de få årene det nesten ikke har vært 
snø på bakken ved inngangen til et nytt år. 
Høsten er jordprøvetid, og det ble tatt et betydelig antall jordprøver. Dette arbeidet gir oss en 
god anledning til å komme ut og bli kjent med enkeltskifter på de ulike brukene.  Det er også 
gjennomført gårdsbesøk og vi har svart på mange små og større spørsmål på telefon.  
Årets kursuke for NLR-rådgivere i høst måtte foregå på Teams. Denne ser vi ellers fram til hvert 
år, så det var litt kjedelig å ikke kunne treffe kolleger fra andre deler av landet. Men det faglige 
«gikk sin gang». Også de av oss som deltok på Nordnorsk Landbruksseminar (arrangør NIBIO) i 
november, måtte delta på Teams fra eget kontor, i stedet for å være med på hurtigruta, hvor 
det tidligere har vært gjennomført. Dette gjorde imidlertid at flere kunne delta på dette 
arrangementet.  
På grunn av korona-situasjonen, har vi gjennomført autorisasjonskurs i "Handtering og bruk av 
plantevernmidler", på nett. I tillegg er det gjennomført et fysisk kurs i Lofoten. Det er også 
gjennomført et gnagerkurs på Teams. Det viser seg at betydelig flere har hatt anledning til å 
gjennomføre kurs på nett, enn om vi hadde avholdt fysiske kurs. Men – det sosiale ble ikke det 
samme!  
Gjennom året 2020 har vi jobbet med å ta i bruk den nye klimakalkulatoren. Alle rådgivere skal 
ha et visst grunnlag, mens noen av oss skal gå mer i dybden på temaet.  
Vi opplever en god del etterslep på testing av åkersprøyter, og har i året som er gått derfor 
sendt to av våre rådgivere på kurs for å bli sertifiserte åkersprøytetestere. 
Ellers har vi skrevet Vekstnytt til Bondebladet i vekstsesongen, artikler til våre medlemsskriv, 
nettside og Agronominytt, samt artikler til bladet Økologisk Landbruk og Agropub. Gjennom 
året har vi også deltatt med faglige innlegg på andre aktørers arrangementer.  
Vi har i 2020 søkt midler hos flere eksterne finansører, som har bidratt med midler til ulike 
prosjekter, fagmøter og markdager. Uten slik finansiering hadde slike prosjekter ikke vært 
mulig, så en stor takk til disse! 
Vi takker samtidig alle gårdbrukere som har stilt areal til disposisjon for forsøksfelt, og de som 
har stilt opp med utstyr og demonstrasjoner. Dere har vært både hjelpsomme og tålmodige. 
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Kvit grastrådkølle spirer. 29. september 2020, Målselv. Foto: Kristin Sørensen 

 

Prosjekter 

Av større prosjekter vi har jobbet med i 2020, kan vi nevne: 

• Grovfôr i Fokus, Troms og Finnmark 

• Betydning av nordlig klima og høstemetoder på kvaliteten av grasgrovfôr (Arktisk 
grovfôrkvalitet) 

• Beste praksis ute på jordet, erfaringsbaserte grovfôrgrupper i Nordland   

• Nydyrkingsprosjekt, i samarbeid med Porsanger kommune  

• Bedre husdyrgjødselhåndtering med tanke på biogass, i samarbeid med gårdbrukere i 
Sømna kommune 

• Bærekraftig Landbruk Gås, i samarbeid med NINA, NIBIO m.fl. Vesterålen  

• Jordprøver – dokumentasjon, i samarbeid med NIBIO 
 
 

 
Feltarbeid på gåseprosjekt etter gåsebeite i mai, med Ingvild Tombre fra NINA. Foto Ragnhild Renna 
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Forsøks- og demonstrasjonsfelt med samarbeidspartnere og sted, 2020 
Felt Sted 

Sortsutvikling for timotei i Nord-Norge. Graminor Grane, Rana, Sortland, Bardu, 
Langfjordbotn og Tana  

Timotei for nordlige strøk. NIBIO Sortland og Målselv 

Demofelt timoteisorter. NIBIO, NLR NN Kvæfjord 

AL191 Tidlig vårgjødsling i etablert eng. NIBIO Sømna og Leirfjord 

AL193 Bladfaks. Avling og kvalitet sammenlignet med timotei. 
NIBIO 

Sortland og Nordreisa 
 

Observasjonsfelt engbelgvekster. 
NLR økologisk i samarbeid med NIBIO 

Bodø, Sortland, og Nordreisa. Alstahaug 
der NIBIO er feltansvarlig.  

LN171 Strandsvingel, utprøving av nye grasarter/sorter. NIBIO Grane 

LN181 Virkning av tilførsel av K sent i vekstsesongen. NIBIO Reisadalen 

Forsøk Arktisk grovfôrkvalitet.  Betydning av nordlig klima og 
høstemetoder på kvaliteten av grasgrovfôr NLR NN 

Helgeland, Sortland og Målselv 

Testing av byggsorter. I samarbeid med Beiarn kommune Beiarn 

Bevaring ved bruk – nye lokalsortar av engvekstane timotei, 
engsvingel og raudkløver. NIBIO 

Sortland og Tana 

Kløversorter. NIBIO Brønnøy og Bardu 

GrasSat, «Tools for information to farmers on grasslands yields 
under stressed conditions”. NIBIO 

Kvæfjord, Målselv, Sortland og Nordreisa 

Gjødslingsfelt, slepeslange i kombinasjon med ulike 
mineralgjødslinger. Yara og NIBIO.  

Vestvågøy 
 

Innsåing av kløver i etablert eng. FM i Nordland Vestvågøy 

LØ2001 Engsvingelsorter på vinterherdighet og sykdom. NIBIO.  Målselv og Tana 
 

 

Markdager 
Husdyrgjødsel Lofoten 05.06. 

Grovfôr Hadsel 05.06 

Gjødsling, slåttetidspunkt, mm Sømna 12.06. 

Grovforkvalitet, mekanisering Meløy 14.06. 

Gjødsling, slåttetidspunkt, mm Vega 15.06. 

Gjødsling, slåttetidspunkt, mm Leirfjord 17.06. 

Markvandring digitalt sauehold beite. Del av 
Helsesauen. Samarbeid med AKS. 

Teams 18.06. 

Grovfôr etablering direktesåing, jordkvalitet Sortland 22.06. 

Grovforkvalitet, høstetidspunkt Steigen 22.06. 

Markvandring Sørreisa 03.07. 

Trusekampen , høstetidsprognoser Manndalen 07.07. 

Trusekampen , høstetidsprognoser Reisadalen 10.07. 

Husdyrgjødsel, spredning, demo stripespreder Storslett 22.07. 

Korn, gras, og gjenlegg Beiarn 27.07 

Plantevern i eng og beite Misvær 27.07. 

Eng og grasgjenlegg Kjerringøy 28.07. 

Nydyrking og HMS Sørreisa 21.08. 

Hvordan ta i bruk gjengrodd areal? Sekkemo, 
Kvænangen 

08.09. 

Jordkvalitet, jordliv, klima, trusekampen Sortland 18.09. 

Grovfôr, drenering, gjødsel Sortland 21.09. 

Jordkvalitet, jordliv, klima, trusekampen Øksnes  23.09. 
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Etablering av utvalgsfelt av timotei, Bardu. 26. juni 2020. Foto: Kristin Sørensen 

 

Arrangementer 2020 
Arrangement Tema Sted Dato 

Kurs Autorisasjonskurs i «Handtering og bruk av 
plantevernmidler» 

Nettbasert på 
Teams 

15.04. 
17.04. 

Autorisasjonskurs i «Handtering og bruk av 
plantevernmidler» 

Nettbasert på 
Teams 

09.04.  
11.04. 

Regenerativt landbruk kurs  Teams 24.11 
26.11 
03.12 

Gnagerkurs Nettbasert på 
Teams 

30.11. 

Autorisasjonskurs i «Handtering og bruk av 
plantevernmidler» 

Lofoten 08.12. 

Fagmøter og -
samlinger 

Informasjonsmøte Landbruk Øksnes 15.01. 

Dialogmøte om landbruk og vannmiljø  29.01. 

Grovfôrmøte i samarbeid med FK Meløy 12.03. 

Landbrukskafè, i samarb. m Nordreisa kom. Storslett 12.03. 

Erfaringsgruppe Skifteplan web, Andøy Teams 02.04. 

Digitalt grovfôrmøte, Helgeland Teams 08.04. 

Webinar om husdyrgjødsel og landbruksdekk Teams 21.04. 

Webinar om skifteplan mobil Teams 06.05. 

Grovfôrmøte, samarbeid med FK Steigen 06.10. 

Grovfôrmøte, samarbeid med FK Bodø 06.10. 

Presisjonslandbruk og vannmiljø  Ballangen 07.10. 

Presisjonslandbruk og vannmiljø Bø 08.10. 

Landbrukskafè. Trusekampen, 
prognosehøstinger, fôranalyser.  
I samarbeid med TINE 

Manndalen 14.10. 

Fagmøter problemugras i landbruket. Med Lars 
Olav Brandsæter 

Bardufoss 
Svensby 
Sørkjosen 
Pasvik + Teams 

20.10. 
21.10. 
21.10. 
23.10. 

 

 
  

https://nordnorge.nlr.no/om-oss/ansatte/alstahaug/wolfgang-dohrn/
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Markdag hos Laila Agersborg og Ivar Henning Jensen, Storslett. Demonstrasjon av stripespreder med tilførselsslange. Foto: 

Ellen Reiersen 

 

Faggruppe Økologisk 
De viktigste arbeidsoppgavene for økologigruppa i 2020 har vært: 

• Deltatt i Fagforum Økologisk hos NLR sentralt (ledet av fagkoordinator Kjersti Berge) og 
følge opp de initiativ som blir drøfta der. Vara kalt inn ved behov 

• Informert økorådgivere i NLR Nord Norge om aktiviteter og satsinger innen økologisk ved å 
sende ut informasjon og referat fra Fagforum Økologisk ved fagkoordinator og informere 
gjennom året om aktivitet bl.a. via interne opplæringsmøter i NLR Nord-Norge. 

• Søkt om deltakelse i NLR Økologisk, registrere rådgivingsaktivitet og rapportere inn. NLR 
Nord Norge fikk utbetalt kr 332.891 for gjennomført økorådgiving i 2020 på NLR 
Informasjonsmøte, NLR Økologisk førsteråd, NLR Rådgivingsavtale inkl. 
økoplan/innmeldingsrådgiving, NLR Grupperåd. Dette var mindre enn de midlene som var 
søkt om og tildelt for 2020.  

• Formidle aktuelle kurs og konferanser til økorådgivere for faglig oppdatering av kollegaer. 
Deltatt på ØKO 2020, Vallkonferansen 2020, Living Soil Symposium, Nordisk 
økomelknettverk.  

• Deltatt i arbeidsgruppa for økologisk grovfôrproduksjon som driftes av NLR sentralt.  

• Rådgivere er tildelt ressurser fra NLR Økologisk innen grovfôr og produserer fagstoff til ett 
nyoppretta nyhetsbrev for økologiske grovfôrprodusenter som står som medlemmer i NLR.  

• Deltatt i NLR Underbuksekampen som var initiert av NLR Sentralt ved koordinatorene Kjersti 
Berge og Ragnhild Borchsenius. Flere rådgivere i NLR Nord-Norge var engasjert. 

• Deltatt som foredragsholdere på fagmøter i landsdelen arrangert av Fylkesmannen i 
Nordland og Landbrukets Økoløft.   

• Arrangert kurs i Holistisk management 1. samling på TEAMS med kurslærer Anders Lerberg 
Kopstad.  

• Deltatt i relevante faggrupper i NLR Nord Norge. Koordinert faglige aktiviteter som berører 
flere fagfelt. Oppfordra rådgiverne til å tenke tverrfaglighet i økorådgivingen, f.eks overfor 
økonomi, bygg og konvensjonell jord- og plantekulturrådgiving. 

• Deltatt på arbeidsmøter og samlinger for kompetanseheving og utvikling av økorådgiving i 
NLR. 
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• Bidrag til fagbladet Økologisk Landbruk. NLR NN er eiere av bladet og har skriveplikt. Bidrag 
over skriveplikt gir inntjening til organisasjonen. 

• Oppfølging av strategiplanen for gruppa. 

 

FOU og prosjekt 

• Planlegging, etablering av observasjonsfelt med belgvekster. Landsomfattende prosjekt 
med finansiering ra NLR Økologisk. Det er fem felt i Nord-Norge – Nordreisa, Harstad, 
Sortland, Meløy, Alstahaug. Sistnevnte felt driftes av NIBIO.  

• Rådgivere innen grøntsektoren og bær søker midler fra NLR Økologisk til kurs, fagaktiviteter 
og prosjekter og har stor aktivitet innen økologisk.  

• Tindved (se grøntgruppa) 

• Fagdager ugras med Lars Olav Brandsæther, NMBU finansiert av midler fra NLR Økologisk. 
 
Fagleder har vært Ragnhild Renna som overtok etter Ingvild Lauvland Høie. 

 
 

Faggruppe Kulturlandskap 
Ved utgangen av 2020 besto kulturlandskapsgruppa av 8 rådgivere: Marit Dyrhaug, leder 
(Helgeland), Anne Marit Isachsen (Salten), Gustav Karlsen (Lofoten), Ragnhild Renna og Ellen 
Marie Winther (Vesterålen), Ellen Reiersen (Troms), Anne Kristiansen og Ida Karlstrøm 
(Finnmark). Ragnhild Renna sitter i «Skjøtselsgruppa» hos statsforvalteren i Nordland, 
Miljøvernavdelinga, og Anne Marit Isachsen i «Kulturlandskapsgruppa» ved 
Landbruksavdelinga. Ellen Reiersen har deltatt på møter i Regional skjøtselsgruppe for 
kulturlandskap i Troms og Finnmark. Vervene styrker vårt faglige nettverk og 
informasjonstilgang.   
De viktigste arbeidsoppgavene for Kulturlandskapsgruppa i 2020 har vært: 
 

Kartlegging av trua naturtyper i jordbrukets kulturlandskap, og utarbeiding av 

skjøtselsplaner 
På oppdrag fra statsforvalteren i Nordland har vi gjennomført et stort oppdrag i Lurøy 
kommune med rekartlegging og skjøtselsplaner for 1 slåttemark, 2 naturbeitemarker og 6 
kystlyngheilokaliteter. På Holdøya i Hadsel kommune har vi kartlagt 4 slåttemarker og 2 
naturbeitemarker, og skjøtselsplaner er under utarbeiding.  På oppdrag fra NIBIO har vi 
rekartlagt og utarbeidet 2 skjøtselsplaner i Dønna kommune. I tillegg er det utarbeidet 
skjøtselsplan for naturbeitemarker i Čáhput, Kåfjord kommune, på oppdrag fra Čáhput Siida. 
Når en skjøtselsplan er på plass kan brukerne få tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet for 
skjøtselsarbeidet de utfører. 
 

Fremmedarter 
I samarbeid med Naturvernforbundet har vi kartlagt slirekne på Værøy (Værøyslirekne) og 
startet med systematisk bekjempelse ved bruk av plantevernmidler. 
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Markdager 
Det er avholdt 6 markdager i Nordland og 5 markdager i Troms og Finnmark med hovedtema 
trua naturtyper, RMP-tilskudd og tilskuddsordninger for trua naturtyper fra Miljødirektoratet. I 
tillegg er det av holdt en fagdag i tilknytning til slåttemarka på Kalle i Vågan kommune.  
 

Kurs i lyngsviing 

Det er gjennomført 3 kurs i lyngsviing i kystlynghei, hhv i Salten, Vesterålen og Helgeland.  

 

Faggruppe Grønnsaker, bær og potet («Grønt-gruppa») 
 

 

«Grønt-gruppa» i NLR Nord Norge har i 2020 bestått av: Ingrid Myrstad (leder), Kristin 
Sørensen, Anne Marit Isachsen, Ida Schjerven Kvestad, Mirjana Sadojevic og Brita Johansen. 
Rådgivergruppa har gjennomført korte ukentlige grøntmøter på Teams gjennom sesongen. 
Representanter fra gruppa har også deltatt jevnlig i de nasjonale rådgivingsgruppene innenfor 
potet, grønnsaker og bær (via Teams). 

I 2020 har NLR Nord Norge introdusert rådgivingspakker for grøntprodusentene. 64 
medlemmer har benyttet seg av de ulike pakkene. De fleste har valgt “grunnpakken”, men noen 
har også benyttet seg av muligheten for tettere oppfølging av grøntproduksjonen i “pakke 1” 
eller “pakke 2” for potet og grønnsaksprodusenter, eller “tunnelpakken” for bærprodusenter. 

Vi har sendt ut 17 utgaver av elektronisk “Nyhetsbrev – bær, grønnsaker og potet” til alle med 
rådgivingspakker. Alle nyhetsbrevene ligger også på hjemmesida vår.  

 

Forsøksfelt og demofelt 
Økologisk: 

• 3 demofelt med 6 rødbetsorter. Lofoten, Salten, Sør-Troms 

• 1 demofelt med brokkolisorter. Lofoten 

• 3 demofelt med 6 potetsorter. Helgeland, Salten, Sør-Troms 

• 1 forsøksfelt med potetsorter. Midt-Troms 

• 1 forsøksfelt med gulrotsorter. Midt-Troms 
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Brokkoli, Lofoten (t.v), Rødbeter, Salten (oppe), Rødbeter, Sør-Troms (nede) 

 

Konvensjonelt 

• 1 sortsforsøk i jordbærsorter. 3 sorter. Midt-Troms. Samarbeid med Jordbærguttan AS 
og støttet av Innovasjon Norge. 

• 2 verdiprøvingsfelt med 10 potetsorter. Samarbeid med NIBIO. Salten og Midt-Troms 

• 3 forsøksfelt med tidlige potetsorter under duk. Vesterålen, Sør-Troms og Midt-Troms. 
Støttet av Grøntsatsingsmidler gjennom NLR 

• 3 forsøksfelt med hhv 10, 14 og 19 seine potetsorter. Helgeland, Sør-Troms og Midt-
Troms. Støttet av Grøntsatsingsmidler gjennom NLR 

• 4 forsøk i potet og sådd kålrot, gjødslingsnivå og fiberduk i Midt-Troms. Prosjekt “Arktisk 
Lys”. Samarbeid med Tromspotet AS og NIBIO Holt i Tromsø. Prosjektet er støttet av 
Norges Forskningsråd, Fylkeskommunen i Troms og Finnmark og Samfunnsløftet 
SpareBank 1 Nord-Norge. 

• 2 forsøk i potet med nummersorter. Prosjekt “Sortsutvikling i potet for Nord-Norge". 
Samarbeid mellom Grundnes gård, Graminor, NIBIO Holt i Tromsø og Tromspotet. 
Prosjektet er støttet av Grofondet, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, NORGRO og 
Strand Unikorn. 
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17. september 2020. Høsting av potetfelt i prosjekt “Arktisk Lys”. Tor Jakob Johansen fra NIBIO Holt i Tromsø i 
forgrunnen. Foto: Kristin Sørensen 

 

 

 

Potetforsøk, Sør-Troms (t.v) og potetforsøk, Helgeland (t.h) 

 

Prosjekt Tindved 2020  
I 2018 og 2019 ble det plantet over 400 nye tindvedplanter i Nord-Norge. Målet med dette 
prosjektet er å følge med og registrere planteutvikling ved ulike geografiske lokaliteter og 
kartlegge faktorer som påvirker vekst og avling. I tillegg er det av interesse å evaluere 
vinterherdighet av forskjellige tindvedsorter og fastslå sorter som er best egnet for dyrking i 
Nordland. 
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Markdager 
Det ble i 2020 arrangert så mye som 21 markdager i potet, bær og grønnsaker, henholdsvis 3 
bærmarkdager og 18 potet-og grønnsaksmarkdager. 

 

 

28. august 2020. Markdag i jordbærdyrking i tunnel på Berg i Tromsø. Foto: Kristin Sørensen 

 

Markdag potet, Røvassdalen (t.v) og Markdag i gulrot og potet i Valnesfjord (t.h) 

 

Digitale fagdager og markdager 

• 14.05.  Våronnmøte for potetprodusenter. Faglig ansvarlig Kristin Sørensen 

• 18.05. Møte for grønnsaksdyrkere. Våronnmøte.Faglig ansvarlig Anne Marit Isachsen og 
Ingrid Myrstad 

• 20.05   Webinar om sprøyteteknikk. Faglig ansvarlig Jan Karstein Henriksen, NLR Agder 

• 19.06: Digital markvandring i øko- grønnsaker. Faglig ansvarlig Thomas Holz, NLR Øst 

• 20.08: Digital markvanding i øko-grønnsaker. Faglig ansvarlig Thomas Holz, NLR Øst 

• 30.10:  Høstmøte for potetprodusenter. Senjastua. Faglig ansvarlig Ulrike Naumann, 
 Tromspotet og Kristin Sørensen (digitalt for produsenter med lang reiseveg) 

• 05.11: Kurs i vanning og gjødsling til jordbær i tabletop. Faglig ansvarlig Stanislav Strbac 
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Annet 
NLR Nord Norge gjennomfører graveprøver for Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS) i 5 
sorter hver høst i uke 35. Dette er en del av et nasjonalt arbeid, og prøvene brukes til å anslå 
årets avlingsmengde og kvalitet. 

 

VIPS-landbruk 
NLR Nord Norge følger opp 3 værstasjoner tilknyttet VIPS. Disse står i Grane, Sortland og 
Målselv. Varslene baserer seg i tillegg til værdataene på observasjoner i felt. Vi teller kålflue-
egg, leter etter tørråte og registrerer første funn av innsekter som gulrotflue og kålmøll. 

 

 

Faggruppe Økonomi 
 

Rådgiverressurs 
Arnulf Hole (Balsfjord) og Tor Erling Nilsen (Sortland) har økonomi som hovedfagfelt.   

Gustav Karlsen (Leknes), Bodil Lundbakk (Fauske), Gunnar J Forbord (Nesna), Wolfgang Dohrn 

(Alstahaug) og Knut Alsaker (Brønnøy) har økonomi som tilleggsfagfelt.  

 

Økonomitjenester 

NLR Driftsplan 

4 avdelinger/kontor (Balsfjord, Sortland, Nesna, Brønnøy) med sertifisert rådgiver på NLR sitt 
driftsplanprogram Plan A.  
26 driftsplaner utført, herav 19 ved Sortlandkontoret. Tjenesten omfatter i noen tilfeller også 
hjelp finansieringssøknad Innovasjon Norge.  
   

NLR Veivalg/Dynamisk Strategi 

3 avdelinger med sertifisert rådgiver (Sortland, Nesna, Brønnøy).  
3 strategiplaner laget i samarbeid med bonde. Tjenesten er en 15 timers rådgivingspakke med 
en utarbeiding av en langsiktig strategiplan for gården. Dette er mest aktuelt i forkant av 
eierskifte og/eller større investeringer for å finne et ønsket driftsopplegg ut fra gårdens 
ressurser.   

 

NLR Erstatningsberegninger landbruksareal ved tap eller skade   

2 kontor med sertifisert rådgiver (Balsfjord og Fauske). Enheten tar nå sertifiserte oppdrag i 
hele landsdelen.  
5 erstatningsberegninger utført i fjor.  
Enkelte andre rådgivere har i tillegg gitt råd/enklere anslag i saker av mindre omfang.   
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Landbrukstakst.  

I tillegg til sertifisert rådgiver i Balsfjord har vi nå fra slutten av året også rådgivere på Fauske 
og Sortland, og enheten står nå rustet til å ta oppdrag i hele landsdelen.  
I 2020 ble utført 36 landbrukstakster, herav 29 i Troms, der det i tillegg ble utført 9 av 11 enklere 
verdivurderinger av landbrukseiendom.  Tjenesten har mange oppdragsgivere utenom 
medlemmer.  
 

NLR Grovfôrøkonomi.  

5 avdelinger/rådgivere (Balsfjord, Sortland, Nesna, Alstahaug og Brønnøy) tar på seg 
beregninger av gårdens grovfôrpris mm iberegnet arbeidstid og maskinkostnad, samt 
lønnsomhetsberegning mulige forbedringstiltak i grovfôrproduksjonen.  På slutten av året ble 
tatt i bruk NLR sitt forbedrede Grovfôrøkonomiprogram.   
I 2020 ble programmet brukt til 7 beregninger for å finne mest lønnsom 
husdyrgjødselhandtering og – lagring på gården. Gjennom prosjekt Grovfôrøkonomi i Nordland 
ble holdt digitalt kurs for Saltdal og tilsvarende for Troms og Finnmark gjennom prosjekt 
Grovfôr i Fokus.  

Eierskifterådgiving.  
5 fysiske kurs og 2 digitale kurs. Enheten har hatt litt individuell rådgiving på dette.   

 

Annen økonomirådgiving   
Innen tema fornyelse av gårdsbruket er holdt 2 fysiske kurs og 2 webinarer (digitale kurs)  

Økonomirådgiverne bidrar av og til med enkel medlemsrådgiving innen fagfeltet, og som støtte 
til kolleger og noen ganger som bidrag i prosjekter/oppdrag på andre fagområder.  

Fagartikkel: 1 artikkel i Agronominytt i desember om Grovfôrøkonomi med info om tjeneste 
og prosjekter. 

        

 

Faggruppe HMS 
HMS-tjenesten i NLR Nord Norge er et helsefremmende tilbud til alle i landbruket. Vi bidrar til 
trygghet og overskudd. Vårt viktigste mål er å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i 
landbruket, og gjennom det sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen. 
Vi gir HMS-rådgiving i form av rutinemessige HMS-besøk på gården, helseoppfølging hos 
bedriftshelsetjeneste, kursing og andre faglige tilbud som gjør hverdagen litt tryggere. Skulle 
ulykken først være ute tilbyr vi krisehåndtering. 
 
NLR Nord Norge har i 2020 hatt 7 hms-rådgivere; Vidar Aastrøm 100% (Vadsø), Solfrid Ramberg 
100% (Finnsnes), Ida Jeanette Pedersen 50% (Sortland), Per Drage 80% (Saltdal), Bodil 
Lundbakk 70% (Fauske) og Tom Okan 100% (Brønnøysund).  På grunn av sykemeldinger og 
Covid-19 har vi et etterslep på HMS-besøkene. Dette vil det jobbes aktiv med i 2021, planen er 
å bli ajour. 

2020 ble et spesielt år når Covid-19 og pandemien inntraff oss, vi kunne ikke lengre møtes store 
grupper mennesker fysisk. Vi måtte vi endre rutinene våre når det gjaldt kurs, fagmøter og 
gårdsbesøk. Vi fikk tillatelse til å kjøre kurs på teams, det skulle vise seg og bli svært populært. 
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Vi fikk flere deltagere med ettersom mange slapp lang reisevei. I løpet av 2020 har vi arrangert 
5 varme arbeider kurs med til sammen 74 deltakere og 5 praktisk HMS-kurs med til sammen 67 
deltakere. HMS-rådgiverne underviser også i verneutstyr og helsedelen på autorisasjonskurset 
i plantevern, totalt 2 kurs med ca 130 deltakere. Det ble arrangert 1 gnagerkurs med 31 
deltakere. Vi har i tillegg deltatt og arrangert en rekke fagmøter med foredrag og faginnlegg 
med vår kompetanse, det nevnes smitte- og beredskapsplan, klauvskjærerkurs og psykisk helse.  

Det er ca. 650 medlemmer som har HMS-avtale i NLR Nord Norge, og hovedoppgaven vår er 
HMS-rådgivning ute på gården. Tross Covid-19 har vi i løpet av 2020 gjennomført 138 
gårdsbesøk ute hos medlemmene.  

HMS er et viktig fag, og gode holdninger og rutiner bør skapes tidlig. Vi er derfor glade for å 
kunne bidra som foredragsholdere både på avløserkurs for ungdomsskoleelever og på 
Sikkerhetsdager for naturbrukselever på videregående skoler. Dessverre ble vi forhindret til å 
bidra i 2020 pga Covid-19. 

Som bonde har man samme mulighet som andre yrkesgrupper til å søke om tilrettelegging av 
arbeidsplassen sin dersom det er behov som følge av skade eller sykdom. HMS-rådgiverne 
bidrar med landbruksfaglige vurderinger og råd ved søknader til NAV. I 2020 hadde vi i NLR 
Nord Norge 9 hjelpemiddelsaker. 

Som hms-rådgiver tilbyr vi også krisebistand til bønder dersom det oppstår situasjoner hvor 
bonden trenger hjelp. I løpet av 2020 bidro vi i 12 ulike saker, i tillegg til at 
bedriftshelsetjenesten har tilbudt samtaler og oppfølging. 

Med Pandemien rundt oss har vi hatt faglig oppdatering ved å delta på månedlige møter med 
HMS- kolleger i hele landet samt med intern opplæring på teams med organisasjon. Vi deltok 
også på en fagsamling for HMS- rådgivere i juni som foregikk på teams. I løpet av vinteren 2020 
ble Solfrid Ramberg autorisert funksjonstester av åkersprøyte. Vidar Aastrøm ble godkjent 
instruktør til varme arbeider kurs. I tillegg gjennomførte Ida Jeanette Pedersen HMS-studiet 
ved UIT. Vi er en naturlig samarbeidspartner med andre aktører i næringen, noe vi fortsatt har 
et sterkt ønske om å være. Å ha HMS som en integrert del av NLR bidrar til å gi bonden en mer 
helhetlig rådgivning, og innad i NLR Nord Norge ønsker vi å styrke dette samarbeidet på tvers 
av fagområdene.  

 

Aktivitet 2020 

• 138 hms- besøk.  

• 5 Varme arbeiderkurs- 74 deltakere 

• 5 HMS kurs- 67 deltakere 

• 1 gnagerkurs- 31 deltakere 

• 2 plantevernkurs- 130 deltakere (der vi har deltatt på helsedelen) 

• 3 SHA plan 

• 12 foredrag/ faginnlegg- 260 deltakere 

• 10 SOS saker 

 

Vi bidrar til å gjøre Norges viktigste jobb trygge 
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