
Landbruk Nordvest
God samhandling gir bedre resultat

Roller:

• LNV

• Kommuner

• Mrfylke

• Fmlamr



Landbruk Nordvest

I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt 
oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten for å 

endre tingene til det bedre.

I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. 
Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper 

muligheten for å endre tingene til det bedre







Samhandling

”Jeg vil at mine folk skal opptre 

som ville fugler 

– men også ville fugler flyr i flokk!”
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Våre rådgivings- og 
tjenestetilbud

Grovfôr Korn Potet Grønnsaker

Bær

Økologisk

Miljøkrav - SMIL
Jordprøver 
Gjødsling Dreneringsplan Plantevern

Gjødselspreder 
Test Møkkautstyr Byggteknisk Økonomi Maskinførerkurs

Avløser Klauvskjæring Landbruksvikar

Arbeidsgiver-
ansvar HMS



HMS:
BYGGE NETTVERK I 

GODE TIDER

RÅDGIVING:
HELHETLIG 

OG 
UAVHENGIG

TJENESTER:
BEREDSKAP
VELFERD 
TILSTEDEVÆRELSE



Prosjektportefølje LNV SA
• Beiteprosjektet ble avsluttet våren 2019

• UT – Grovforskolen pågår

• UT – Hjort (Registrering & dokumentasjon)

• UT – Faghefte grovforøkonomi

• UT – Biorest

• UT – Godt for bonden (HMS)

• UT – Fagmøter sprøyteteknikk og –utstyr, vår 2019

• UT – KMP – «Gjør skrap til ressurs»

• UT – Prosjektet LNV SA – fullføring av fusjon

• WS i regi av Protomore - innovasjon 

• Rekruttering og kompetanseheving i landbruket – Varme arbeider

• Rekruttering og kompetanseheving i landbruket – avløserkurs, motorsagkurs og kurs i 
fallsikring og stillasarbeid

• Prosjekt kalvelykke i regi av Norsøk – bygg involveres, noe HMS



Prosjektportefølje LNV SA
• Potetgiv

• Matkornforsøk

• Mermold

• Klimaverknad og prognoseverktøy frukt og bær: kr 100 000 fra NLR, kr 170 000 fra fylkesmannen, 
Vestland

• Peatimp: videreføring av Peatinvert og Drainimp, prosjektportefølje siden 2016, svar i oktober

• Longterm grass, pågår

• Mentorordninga – nasjonal ordning fra 2020

• Økologisk – nysatsinger som følge av at NLR har overtatt rolla til foregangsfylkene

• Andelslandbruk –i samarbeid med Norsøk

• KIL prosjekt – potet

• Klimasatsing, med klimakalkulator

• Utvida bærproduksjon i MR

• Mulig prosjekt bygningsplanlegging – økonomisk bærekraftige driftsbygninger



Prosjektet Landbruk Nordvest SA med 
tilhørende strategiplan og kommunikasjons-
og markedsstrategi skal føre til:

Rekruttering/flere medlemmer og større salg 
av tjenester
Styrke kjennskapen til LNV i målgruppene
Ivareta ønsket omdømme
Bygge merkevaren LNV

LNVs kommunikasjons- og markedsstrategi 
skal bidra til at vi når våre overordnede 
strategiske mål



Dessuten

• Prosjektet Landbruk Nordvest handler om utvikling og innovasjon –
vi skal være kontaktpunkt mellom forskning og bonde = 
mellomrommet

• Prosjektet skal resultere i forbedret vare, tjeneste og 
produksjonsprosess

• Prosjektet skal være til nytte for medlemmene og næringa

• Prosjektet skal gi bedre kvalitet og effektivitet

• Prosjektet skal gi bedriften og markedet ny kunnskap og nye 
ferdigheter
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Norsk klimagassutslipp = 50 mill tonn CO ₂
Norsk biologisk fangst  = 26 mill tonn CO ₂ – ikke medrekna!

I følge NIBIO slipper en nydyrket myr ut 3,5 tonn CO₂-ekvivalenter per dekar per år.   
(Lystgass og CO₂)
Det tilsvarer utslipp fra bil som kjører 20 000 km per år.
1 daa myr fanger ca 1.100 kg CO ₂ via fotosyntesen. (ikke medrekna)
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• Teknologi
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Roller

• Verdien av lokal og regional rådgiving i form av merverdi har ikke blitt målt i kommunene i Møre og 
Romsdal

• Et mulig forskningsprosjekt?

• Lokal og regional rådgiving er et nødvendig grunnlag for å følge opp stadig mer omfattende pålegg 
som gjødslingsplan, integrert plantevern, forskrifter for spredning av husdyrgjødsel, hms forskrifter 
etc

• Verdiskaping og bærekraft i landbruksnæringa er avhengig av lokal og regional rådgiving, og helt nødvendig 
grunnlag for lokal og regional tilskuddsforvaltning

• Det er viktigere enn noen gang at det finnes et oppegående rådgivingsapparat som utfyller kommunal 
forvaltning, der bøndene kan få hjelp på områder der kommunen verken har kapasitet og/eller 
kompetanse

• Landbruksrådgivinga har lenge vært i sterk endring og har overtatt lokale og regionale myndigheters 
rådgiverfunksjon, slik som jordprøvetaking, gjødslingsplanlegging, dreneringsplaner og miljøplaner

• Regionale og lokale, offentlige myndigheter har forvaltningsfunksjoner, som er viktige og 
supplerende ift rådgiving – rådgiving og forvaltning er lokale og regionale samarbeidspartnere som 
utfyller hverandre



Postulater
1. Ingen er større enn organisasjonen

2. Snakk med, ikke om

3. Ikke jeg, meg, mitt, men vi oss vårt

4. Heller ikke jeg må, men jeg vil, fordi det er meg det kommer 
an på

5. Vi jobber etter flytsonemodellen, kommunikasjonstrappa og 
beslutningstrappa – jamfør kongruensmodellen = bygge opp 
hverandre og gjøre hverandre gode

6. Framgang og utvikling er et resultat av 
prestasjonsforbedring

7. Vi bygger kompletterende lag = rekruttering av mennesker 
med ulike egenskaper som utfyller hverandre i tillegg til 
faglige spisskompetanser

8. For å utløse store prestasjoner og løse kompliserte problem, 
må alle aktørene i fellesskap ville det samme

• De må gjensidig hjelpe og støtte og få fram det beste i 
hverandre, skape en kultur der den positive viljen til 
samhandling kommer innenfra – og med liv, lyst og 
humør

Landbruk Nordvest


