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Ingrid Myrstad og Ingvild Lauvland Høie 
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• Norsk Landbruksrådgiving 

 

 

• Norske Landbrukstjenester 

Hvem er vi? 
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• Vesterålen 

• Sortland, Hadsel, Bø, Øksnes, Andøy, Lødingen 

• Hovedkontor Kleiva - 6 rådgivere/administrasjon 

• Sør-Troms 

• Harstad, Kvæfjord, Skånland, Gratangen, Ibestad, Salangen 

• Avdelingskontor Borkenes - 2 rådgivere 

• Ofoten 

• Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund 

• Avdelingskontor Narvik/Ballangen  - 1 rådgiver og 1 assistent på 

timebasis 

• Nord-Salten 

• Steigen, Hamarøy, Tysfjord 

Geografisk område 

http://www.landbrukstjenesten.no/cms/index.php


Navn:      Stilling: Kontorsted: 

Even Hanssen Daglig leder Kleiva 

Ragnhild Renna Avdelingsleder for rådgivere, rådgiver  Kleiva 

Hilde Dahl          Avdelingsleder - avløseradministrasjon       Kleiva 

Arild Jakobsen Rådgiver Kleiva 

Marvell Hanssen          Rådgiver Kleiva 

Øyvind Ridola Johnsen HMS-rådgiver Kleiva 

Ingrid Myrstad Rådgiver Borkenes 

Ingvild Lauvland Høie Rådgiver  Borkenes 

Roger Jakobsen Rådgiver Narvik 

Irmelin S. Fagerjord Assistent Bjerkvik 

35-40 avløsere/ landbruksvikarer til enhver tid. 
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• Foretaket er en kompetansebedrift og skal drive rådgiving og FoU 
innen naturbruk, landbruk og innen tilgrensende områder. LMH skal 
bidra til å styrke og utvikle landbruket og landbruksrelatert 
virksomhet i regionen.  

• Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske 
interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av 
tjenester fra foretaket. Foretakets avkastning blir stående i 
virksomheten.  

 

Organisasjonen 
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• LMH skal tilby medlemmene de tjenester som etterspørres, herunder 
blant annet: 
– rådgivning innen jordbruk, hagebruk, husdyrbruk, skogbruk og 

landbrukstilknyttede næringer 

• LMH skal tilby arbeidskraft, administrere samarbeidstiltak og tilby 
andre landbruksrelaterte tjenester 

• LMH skal bidra til samarbeid med andre organisasjoner i landbruket 
og samarbeid mellom landbruket og øvrig næringsliv 

 

         

        Visjon: Kompetanse for framtida 

Organisasjonen 
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• Medlemseid 
• 485 medlemmer pr. 01.03.2015 
• Styret – 5 medl. + 1 ansattevalgt 
• SA fra 2013 
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• Hjemmeside 

• Ukentlig nyhetsbrev 

• Facebook 

• Sms 

• VIPS 

• Våronnavisa 

 

 

 

Medlemsinformasjon 
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Hva gjør vi? 
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Rådgivingstjenester 
• Gjødselplan, plantevern, vekstvalg, plantevern, drenering, nydyrking 

• Økonomi – driftsplan, driftsanalyse, budsjett 

• Næringsutvikling – rådgiving vedr. oppstart nye næringsgreiner, utvidelse 
eksisterende næring, strategisk veivalg og søknadshjelp 

• Landbrukstakst – autorisert takstmann 

• Bruk og skjøtsel av kulturlandskap og kulturminner 

• Konsekvensutredninger, SMIL-søknader 

• KSL-revisjon  

• Utleie og testing av utstyr  

• Økologisk drift – Økologisk rådgiving 

• HMS 
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Aktiviteter/ prosjekter 
• Kurs, markdager, faglige møter 

 

• Nydyrkingsprosjekt Kvæfjord kommune 

• Utarbeiding av landbruksplan for kommuner 

• Forvaltning av gås  

• Separering av husdyrgjødsel 

 

• Agronomiprosjektet 

• Hålogalandssamlinga 

• Vesterålen Matfestival 

 

• Finegrass 

• Klimasol 

• Hagebruk i Nord 

 

 

 

http://www.landbrukstjenesten.no/cms/index.php


 

 

 

Fagdager 
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Forsøksarbeid 
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Avløsertjenester 

• Landbruksvikarer 

• Beredskapsavløsere 

• Timeavløsere / helgeavløsere 

• Utlønning av private avløsere 
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Økonomi og finansiering 

 

 
 

 

 

• Salgsinntekter avløsertjenester 

• Støtte landbruksvikarordningen 

• Medlemskontingent 

• Rammetilskudd – jordbruksavtalen 

• Kommunale tilskudd 

• Salg av konsulenttjenester til medlemmer og andre 

• Prosjektinntekter og kurs 

 Innovasjon, fylkesmann og fylkeskommunen 

• Grøntmidler NLR 
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Lokal forankring – nasjonalt kontaktnett 
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Hovedkontor  Vesterålen  - Kleiva 
Hovednummer                         76 20 14 10 
Rådgiveravdeling                      90 54 81 61 
Vakttelefon avløser                  90 78 85 31  
HMS                                            95 18 33 97 
 
 
www.halogaland.nlr.no 
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