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• basert  på forskning  

   - NIBIO, NMBU og andre 

 

• lokale feltforsøk    

   - ca 850 forsøk hos  

     medlemmene  årlig 

 

• rådgivere med lokal forankring  

  og kunnskap om lokale 

  dyrkingsforhold (klima,  

  jordsmonn, skadegjørere etc.)  

Norsk Landbruksrådgiving 

Utvikler og formidler kunnskap til næringsutøvere i landbruket 



Norsk Landbruksrådgiving  
 

• 25 000 medlemmer 

• 39 rådgivingsenheter 

• 330 rådgivere, inkludert 37 

HMS-rådgivere 

• Sentralenhet med 20 

medarbeidere, med en 

fagavdeling og en 

administrativ stab 



Organisering 
 

Hver rådgivingsenhet er eid og 

styrt av medlemmene  

 

NLR Sentralenheten er et 

serviceorgan for 

rådgivingsenhetene 

 

NLR ledes av et årsmøtevalgt 

styre 

 

 



Medlemskap for hvem? 

Alle næringsutøvere i 

landbruket kan bli 

medlemmer i en  

rådgivingsenhet 

 

Medlemskap gir 

tilgang til rådgiving på 

alle fagområder 

 



• NLR innhenter, utvikler og 

samordner kunnskap som 

rådgiverne formidler til 

næringsutøvere i landbruket  

 

• NLR tilbyr oppdatert rådgiving 

til sine medlemmer basert på 

forskningsresultater fra 

Bioforsk, NMBU og våre egne 

lokale forsøksfelt  (ca. 850 felt 

pr år) 

 

 

NLR og våre tilbud 



• Markdagen – kanskje vår 

største merkevare 

 

NLR-enhetene 

gjennomførte 863 

markdager i 2014 

 

 

NLR og våre tilbud 



Demonstrasjoner  

Utstillinger 
 

 

 

 

«Minigropen» 

NLR Nord-Trøndelag 

Agrisjå 2015, Stjørdal  
 



Jordprøvetaking – ha kunnskap om jorda du driver 

Lage gjødselplan 



• Grovfôr 

• Beite, kulturlandskap 

• Korn, frø, oljevekster 

• Poteter  

• Grønnsaker  

• Frukt og bær 

• Veksthus 

• Økologisk landbruk  

• Økonomi 

• Landbruksbygg 

• Maskinteknikk 

• HMS 

• Hydroteknikk 

• Næringsutvikling 

• Klima- og miljøråd 

NLR og våre tilbud 



To organisasjonsendringer 

• NLR overtok Landbrukets HMS tjeneste 

pr 1.1.2014 

• Strukturprosess i NLR 2014-2016 



Tidsbestemte mål - NLR HMS 

• Ha overført alle ansatte i LHMS til NLR «fagseksjon HMS» pr 010114 

• Ha samordnet økonomisk/administrative systemer og rutiner innen 

311214, slik at disse kjøres felles i 2015 

• Ha etablert et felles hovedkontor på Ås innen 011014 

• Ha reforhandlet alle avtaler med BHT innen 300815  

• Ha overført alle lokalt ansatte i NLR «fagseksjon HMS» til lokale enheter 

i NLR innen 311215 

 

• Arbeidsgiveransvar for HMS-rådgivere og distriktsledere overføres til 

regionene gjennom en virksomhetsoverdragelse 
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Omorganisering i NLR 

Mål for strukturarbeidet 

• Finne fram til og etablere den organisasjonsform som er mest 

hensiktsmessig for å løse de oppgaver og utfordringer Norsk 

Landbruksrådgiving har i dag og de neste ti årene 

• Norsk Landbruksrådgiving skal ha en organisasjonsstruktur 

som tjener medlemmenes helhetlige kompetanse- og 

rådgivingsbehov 

• Norsk Landbruksrådgiving skal  

opptre som og oppfattes som en  

enhetlig organisasjon 
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Veien framover – hvor vil vi?  
 

• Medlemmer i hele landet skal få et bedre og mer 

enhetlig rådgivningstilbud 

• NLR skal være en attraktiv rådgivningsorganisasjon 

med et godt omdømme 

• Vi trenger bedre styringseffektivitet 

• Vi må ha rasjonell drift 

• Vi må kunne ta inn nye fagområder 

 



Viktige premisser 

 

• Rådgivere skal fortsatt være lokalt plassert og utøve 

jobben lokalt – nær medlemmene 

• Spisskompetanse vil bli etterspurt - mange rådgivere 

kan spesialisere seg mer 

• Det må bli enklere å utnytte spisskompetanse i hele 

landet 

• Medlemmene må ta styring i organisasjonsutviklingen 

 

15 



Ny struktur i NLR 

• Det etableres 10 regioner  

 Kontorstruktur og bemanning beholdes 

 Selvstendige juridiske og økonomiske enheter 

 

• Årsmøtet 2015 sa at ny struktur bør etableres innen 01.01.2016 

 

• Det lages en hovedavtale som  

beskriver samhandlingen  

mellom sentralleddet og regionene 



 

 

TAKK FOR  

OPPMERKSOMHETEN! 
 

 


