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Norsk

Landbruksrådgivning

Trøndelag SA

• Eies av 3600 

trønderske bønder 

• Selvstendig juridisk og 

økonomisk enhet

• I allianse med 9 andre 

regioner i hele landet

• 58 medarbeidere

• 9 lokasjoner i Trøndelag

• Ca. 50 mill. kr i omsetning

• Finansieres av 

medlemskontingent, 

tjenesteleveranser, 

prosjektinntekter og midler 

fra Jordbruksavtalen
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Nøytral

Objektiv



Bindeledd mellom forskning og landbruk

• NLR innhenter, utvikler og 

formidler kunnskap til 

næringsutøvere i landbruket

• NLR tilbyr oppdatert 

rådgiving til våre medlemmer 

hovedsakelig basert på 

forskningsresultater fra 

NIBIO, Ruralis, Sintef, 

NMBU, NTNU og våre egne 

lokale forsøksfelt  (ca. 800 

felt pr år)

• NLR gir innspill til nye 

forskningsområder og 

prosjekter
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Hvem kan bli medlem?

• Alle næringsutøvere 

i landbruket kan bli 

medlemmer i en  

rådgivingsenhet

• Medlemskap gir 

tilgang til rådgiving 

på alle fagområder
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Hva tilbyr Norsk Landbruksrådgiving?

Helhetlig rådgiving basert på forholdene og 

behovene på den enkelte gård.

Lokale rådgivere sikrer lokalkunnskap om 

jordsmonn, klima, sjukdomspress, osv

Hovedmålet er optimal planteproduksjon, 

bedre produktkvalitet i hele verdikjeden og 

bedre lønnsomhet hos bonden 



NLR tilbyr helhetlig rådgiving innen:

Grovfôr

Korn, frø, oljevekster

Poteter 

Grønnsaker 

Frukt og bær

Veksthus

Økologi

Kulturlandskap

Økonomi

Næringsutvikling 

Landbruksbygg

Maskinteknikk

HMS

Hydroteknikk

Klima og miljø

Presisjonslandbruk

Fôring av sau, ammeku, hest
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Våre rådgivingsaktiviteter

• gårdsbesøk

• markdager

• fagmøter

• kurs

• studieturer

• dyrkingsveiledninger

• forsøksrapporter

• nyhetsbrev

• SMS-tjenester

• sosiale medier

• hjemmesider www.nlr.no
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http://www.nlr.no/


Hjelp for bonde og landbrukskontor

• Autorisasjonskurs plantevern

• Tilleggsbevis for smågnagerbekjempelse

• Funksjonstesting sprøyter

• Førsteråd økologisk landbruk

• Forberedelse Debio-inspeksjon

• Utarbeiding av gjødslingsplan

• Vekstskifteplan, omleggingsplan

• Årlig oppdatering av miljøplan

• KSL-rådgiving

• Driftsplanlegging, spesielt ifb med 

bruksutbygging 

• Lage søknad til Innovasjon Norge. 

• Utviklingsprosjekter som er finansiert av 

kommunene der vi er prosjektledere. 

• Erstatningsberegninger for grunneierne 

etter inngrep fra statsetat eller andre 

aktører, naturskader, m.m.
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• Utarbeidelse av SMIL-søknader og 

skjøtselsplaner

• Planlegging av tekniske miljøtiltak, 

fangdammer 

• Planlegging av hydrotekniske tiltak og 

grøfteplaner

• Tilbyr bedriftshelsetjeneste for gårdbruker og 

hans/hennes ansatte.

• Risikovurderinger i forbindelse med drift og 

driftsapparat - HMS

• Arrangerer kurs gårdbrukeren er pålagt å ha 

(maskinfører, varme arbeider) 

• Støttespiller om en krise oppstår

• Hjelper til å ta vare på gårdens viktigste 

resurs; gårdbrukeren

• Bygningsplanlegging, prosjektering, anbud

• Byggeledelse

• Eierskifter

• Eiendomstvister



Vår kunnskap bygger kompetanse 

hos trønderske bønder for å 

videreutvikle trøndersk landbruk
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