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Hvordan følger vi opp bruk 

som har investert?

Landbruksøkonomidagen 19.03.19

Dagunn Onsaker Moum

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag
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Gårdbrukeren skal lykkes!

Kompetanse for framtida
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• Agronomi

• Grovfôr

• Korn og frø

• Poteter

• Grønnsaker

• Frukt og bær

• Veksthus

• HMS 

• Økonomi

• Landbruksbygg

• Maskinteknikk

• Drenering

• Kulturlandskap

• Økologisk

• Klima og miljø

Helhetlig rådgiving 

- over hele landet

Oppfølging etter investering:

I planfasen:

• Planlegge de driftsmessige endringene som må skje 

for å utnytte investeringen – som en viktig del av 

driftsplanprosessen. Hva må skje FØR investering?

○ Konkret om oppbygging av buskap

○ Plan for avlingsøkning. 
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Holde kontakten i investeringsfasen:

• NLR som byggeleder – omfang etter avtale

○ Detaljering og konkretisering av bygningsløsning

○ Tilbud- og kontraktsfase

○ SHA-koordinator

○ Oppfølging i byggeprosess, også på byggeplass. 

Byggeregnskap.

○ Opprydding og diplomati der det begynner å bli vanskelig
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Endringer før og under investering:

• Oppdatering av driftsplan

○ Mer smågris, mindre slaktegris

○ Tilbud om mer kvote
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Sikre god drift som forutsatt i driftsplanen, 

optimalisering og utvikling:

• Rådgivingsavtale

○ Utarbeides individuelt for bonde og oppdrag, med innhold og 

omfang.

○ Oppfølging og utvikling av grovfôrproduksjonen for bedre 

avling og kvalitet. Kontor/ i enga 

○ Oppfølging og utvikling av kornproduksjonen

○ Grønnsaker

○ Økologisk
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Sikre god drift som forutsatt i driftsplanen, 

optimalisering og utvikling:

• Grovfôrøkonomi

○ Beregne kostnader for grovfôret. Benchmarking?

○ beregne endring i kostnader med endring i driftsopplegg og 

evt nye investeringer/ leiejord/ avstander

○ Grunnlag for optimalisering, og prioritering av arealer

○ Utarbeiding er en god fagdiskusjonsarena.

• Gjødslingsplanlegging

○ Ikke bare en plan
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Sikre god drift som forutsatt i driftsplanen, 

optimalisering og utvikling:

• Erfaringsgrupper:

○ Ei fast gruppe bønder som møtes hos hverandre

○ Innkalt og forberedt av rådgiver som deltar i diskusjonen

○ Har en fellesnevner (grovfôr, korn, ammeku, sau)
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Sikre god drift som forutsatt i driftsplanen, 

optimalisering og utvikling:

• Regnskapsanalyse

○ Modell for ammeku fra nylig avsluttet ammekuprosjekt

○ Beregne dekningsbidrag pr enhet

○ Grunnlag for å finne forbedringspotensial (sammen med 

Storfekjøttkontrollens rapporter)

○ Sammenstilling med driftsplan for analyse og/ eller ny plan med 

endrede forutsetninger.

• Likviditetsbudsjett

○ Gir forhold til regnskap og pengestrøm i prosessen med utarbeiding

○ Tilrettelegge for samarbeid med regnskapskontor for oppfølging.
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Sikre god drift som forutsatt i driftsplanen, 

optimalisering og utvikling:

• Gårdsråd 

○ Sette sammen gruppe som kan støtte og utfordre bonden i 

utvikling av gården, som et styre. Rådgivere, bondens bank, 

andre næringsdrivende?

• Veiledning i drift av samdrift 
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Om situasjonen har blitt vanskelig:

• Rådgiving for hjelp til å løse floka

○ Økonomirådgiver NLR

 Nøytral – har som oftest ikke noe utestående når prosessen 

starter

○ Samarbeid med regnskapsfører, bank, varemottaker/ 

produksjonsrådgiver, leverandør/ produksjonsrådgiver, 

(planterådgiver).

• HMS-rådgiver

12



200617 7

Noen tips og inntrykk fra samtaler med 

bønder som nylig har investert:

• «Bra at kona er involvert, med økonomistyring og som brems for 

investeringsiver»

• Bankkontakt flittig brukt når nye muligheter dukket opp og 

planene skilte lag med driftsplanen. Har også vært regnehjelp til 

beslutningsstøtte.

• Skaffe «Min side», så regnskapsoversikt raskt blir tilgjengelig. 

• «Det med fornying av eng ble utsatt ett år da det var bygging». 

• Det finnes ferske ammekubønder med lite kalvetap og uforutsett 

utrangering, men det er vanligere at oppbygging tar lenger tid 

enn antatt.

• Bønder i Stjørdal skryter av aktiviteten gjennom prosjekt for 

ammekubønder. Gode arenaer for å diskutere fag.
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