Les mer om våre
medlemsfordeler.
Bli medlem i dag,
besøk oss på
trondelag.nlr.no

Hvem er vi?
Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag er en medlemseid organisasjon, som
tilbyr rådgiving innen jord- og plantekultur, økologisk drift, klima, miljø- og
kulturlandskapstiltak, maskinteknikk, økonomi og bygningsplanlegging.
Vi har nærmere 60 dyktige medarbeidere med både generell jordbrukskompetanse og spisskompetanse innen spesielle fagområder.
Gjennom medlemskap hos oss får du tilbud om en rekke tjenester til medlemspris, og du får også redusert pris hvis du benytter noen av våre andre
tjenester, samt redusert deltakeravgift på våre kurs. Vi selger også tjenester til staten, kommuner og andre aktører som trenger vår bistand.
Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag har ca. 3600 medlemmer fordelt over
hele fylket. Våre ansatte er fordelt på 17 kontorer, vi er der du er.
Bli medlem i dag og få økt din kompetanse og gårdens muligheter.

Grovfôr
Jorda må stelles med omhu for å gi best mulige avlinger over tid. God
plantekultur er grunnlaget for økonomien både på husdyrbruk og for de
som driver med ren planteproduksjon.
Vi ønsker å øke gårdbrukernes kompetanse og sette fokus på grovfôrproduksjon. Våre rådgivere har kompetanse på jordarbeiding, vekstskifte, arts
- og sortsvalg, såmengder og tidspunkt, gjødsling og plantevern.
•
•
•

•

•

Vi arrangerer blant annet markvandringer,
erfaringsgrupper, fagmøter og kurs med grovfôrdyrking som tema.
Fagstoff kan du finne her på nettsiden, i våre medlemsblad og i
ukentlige e-postmeldinger.
Et viktig verktøy i vår rådgiving er høsting av ferske grasprøver gjennom vekstsesongen sett i forhold til klimadata. Forskning i praksis
og nær kontakt til andre aktører i landbruket gir oss tilgang til de
ferskeste nyhetene i norsk og internasjonal grovfôrproduksjon.
Våre rådgivere tar også surfôrprøver. Med bakgrunn i gjærings- og
mineralanalyser vil våre rådgivere gi deg et svar på om ensileringsprosess og gjødsling har vært optimal.
Ønsker du en grundigere gjennomgang av grovfôrproduksjonen din,
kan vi tilby rådgivingspakker som NLR Bedre Grovfôr eller NLR Bedre
Grovfôr Pluss.

Korn
Kornet er bondens gull har det blitt sagt i alle tider, dette gjelder fortsatt.
Våre kornrådgivere gir råd både når det gjelder jordarbeiding, vekstskifter,
arts- og sorts-valg, så-mengder- og så-tidspunkt, gjødsling og plantevern.
I vekstsesongen arrangeres det blant annet markvandringer flere steder.
Gjennom utviklingsprosjekter øker vi vår og medlemmenes kompetanse
ved å samarbeide tett med forskningsinstitusjonene i og utenfor landbruket.
Tjenester vi kan tilby:
•
Vi sørger for jevnlig uttak av jordprøver og utarbeider gjødslingsplan
ut fra resultatet fra prøvene.
•
Vi tilbyr uttak, innsending og tolking av bladprøver.
•
Det arrangeres markdager i felt, kurs og fagmøter med jevne mellomrom.
•
Vi tilbyr erfaringsgrupper med planlagt program. Dersom det er en
gruppe medlemmer som ønsker tettere oppfølging av egne gårder
gjennom sesongene kan vi lage erfaringsgrupper der en tar tak i de
tema gruppen ønsker.
•
Det tilbys også tettere individuell oppfølging på egen gård gjennom
sesongene
•
Vi kommer gjerne innom gården i sesongen på korte besøk for å se
på utfordringer i åkeren. En mer omfattende gjennomgang bør skje
gjennom rådgivingsavtaler.
•
Under dette fagfeltet gis det også rådgiving i økologisk landbruk og
kulturlandskap

Hagebruk og potet
Vi tilbyr rådgiving innen mat- og industripotet, gulrot, kålvekster, løk, salat,
stang og knollselleri, purreløk, jordbær- og bringebærdyrking. Vi kan skaffe
informasjon om andre kulturer ved interesse.
Innen hagebruk tilbys det gårdsbesøk, rådgiving, kurs og lokale og nasjonale nyhets- og fagartikler på hjemmesida.
Vi tilbyr rådgiving innen gjødsling og gjødselplaner, vekstskifteplan, sortsvalg, settemengder, plantevern mm.
Ute i felt har vi markvandringer, forsøk og studieturer både lokalt og
nasjonalt. Vi tilbyr grupperåd/erfaringsgrupper hvor produsentene møtes i
felten flere ganger i sesongen. Individuelle avtaler kan skreddersys etter
produsentens behov

Klimasmart landbruk
Målet med klimasmart landbruk er å tilby klimaberegninger på den
enkelte gård. Kort sagt redusere utslippene, øke robustheten mot klimaendringer, bedre produktiviteten og jordas fruktbarhet. Alle fagområdene
vi tilbyr kan hjelpe til med å gjøre ditt gårdsbruk mer klimasmart.
Hos oss får du rådgiving innen:
•
Drenering, jordkultur og økt karbonlagring i jorda
•
Energiutnyttelse, fornybar energi og nye drivstoffkilder
•
Funksjonstesting av åkersprøyter som et klimatiltak
•
Innstillinger og riktig bruk av landbruksredskaper
•
Praktisk retta presisjonslandbruk
•
Klimasmarte materialer i hus og driftsbygninger
•
Lagring, spredning og bruk av husdyrgjødsel
•
Kursvirksomhet

Bygningsplanlegging
Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag tilbyr komplett planlegging av driftsbygninger og kostnadsoverslag. Vi tilbyr også å administrere hele byggeprosessen for deg når du skal i gang med bygginga. Trenger du videre prosjektering av bygget utarbeider vi nødvendige beregninger og tegninger.
Vi tilbyr:
•
Forslagstegninger med kostnadsoverslag
•
Utarbeiding av anbudsdokumenter
•
Kontrahering med entreprenører
•
Prosjektering av arbeidstegninger
•
Beregning av betong og armeringstegninger
•
Byggesøknad
•
Brannprosjektering
•
Byggeadministrasjon/byggeledelse
•
Fornybar energi
•
SHA-plan i samarbeid med HMS

Økonomirådgiving
Landbruket er en næring med små marginer, der de hverdagslige gjøremålene har mye å si for økonomien. For å kunne ha en god produksjonsøkonomi er det en forutsetning at en er klar over hva slags utslag valg en tar i
hverdagen har på økonomien.
Vi har følgende tilbud for å bidra til å bedre økonomien på ditt bruk:
•
Utarbeidelse av økonomisk driftsplan i forbindelse med investeringer i bygninger eller maskiner. Både før, under og etter investeringer.
•
Veivalgsrådgiving, dynamisk strategi
•
Analyse og gjennomgang av driftsregnskap
•
Generell rådgiving på for eksempel prissetting av rundballer og
andre fôrmidler
•
Erstatningssaker, jordbruksfaglige vurderinger og konsekvensutredninger i forhold til ulike tiltak på landbruksareal
•
Grovfôrøkonomi
•
Vi tilbyr også føring av landbruksregnskap

HMS
Vi tilbyr HMS-besøk på gården. Din lokale HMS-rådgiver hjelper deg med å
kartlegge HMS på din gård og finne løsninger på dine utfordringer. Du får
hjelp til å bygge opp og vedlikeholde ditt HMS-system på gården, slik at du
oppfyller lovpålagte krav uten å drukne i papir. inkludert etablering og videreutvikling av HMS-system. Fagmøter, nyhetsbrev, mulighet for bistand
ved tilsynsbesøk o.l.
En HMS avtale gir deg lavere skaderisiko!
Risikovurderingene til forsikringsselskaper vil derved gi deg en bedre pris.
Med andre ord en betydelig «rabatt» på driftsrelaterte forsikringer.
Andre tjenester:
•
Bistand i hjelpemiddelsaker ved sykdom/ulykker/tilrettelegging.
•
Yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk rådgiving.
•
Ekstra gårdsbesøk utover tilbudet.
•
Ekstra helsekontakt hos bedriftshelsetjenesten.
•
Rabatterte priser på våre kurs; bla. varme arbeider og praktisk HMS
arbeid
•
Hjelp i byggesaker, SHA-plan og SHA koordinering i byggeperioden.

Framtidsrettet rådgiving
Norsk landbruksrådgiving Trøndelag skal være i forkant og jobber derfor
aktivt for å øke både kompetanse og finne alternative rådgivingsmetoder.
Dette vil gjøre at våre medlemmer vil få en bedre forståelse for ny teknologi, tolkning av resultater samt diskutere dette i fellesskap med andre
medlemmer gjennom erfaringsgrupper.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktisk retta presisjonslandbruk
Erfaringsgrupper innen jord og plantekultur
Utviklingsarbeid for å øke rådgivers og bondens kompetanse
Tverrfaglig kompetanse innen agronomi/teknikk/økonomi
Gårdsråd
Eierskifterådgiving
Startpakke nye bønder
Konsulentvirksomhet innen erstatningssaker i landbruket
Fagmøter med sosiale møteplasser
Undervisning og kursing

Medlemsfordeler
Rådgivingstjenester
til redusert pris

Våre rådgivere er tilgjengelige for deg som medlem, ta kontakt! De
fleste tjenestene tilbys til en rabattert pris for medlemmer.

Telefontjeneste

Som medlem kan du ringe oss hvis det er noe du lurer på i tilknytning til drifta. Spørsmål som kan besvares på direkten, blir ikke fakturert.

E-postmelding

Vi sender jevnlig ut e-postmeldinger med aktuelt fagstoff og informasjon om våre arrangement.

Hjemmeside

På hjemmesida vår legger vi ut passordbeskytta fagstoff, som vil
være nyttig for deg som gårdbruker. Som medlem får du tildelt
passord og tilgang til fagstoffet.

Jordprøver

Vi registrerer siste jordprøveår til våre medlemmer, og du får en
påminning hvert 6. år om at nye prøver bør tas ut. Du kan låne jordprøvebor og ta ut prøvene selv. Vi fortørker og sender inn prøvene
til analyse.
Hvis du ønsker det, kan vi ta ut jordprøvene for deg til medlemspris.

Markdager og
fagmøter til
medlemspris

Vi arrangerer små og store fagsamlinger gjennom året, der vi belyser aktuelle tema. God fagkunnskap gir godt grunnlag for optimalisering av drifta på gården. For eksempel gras og soppvandringer.

Kurs til redusert
betaling

Som medlem hos oss betaler du lavere pris på våre kurs, noe som
betyr sparte kostnader. Eksempler på det er autorisasjonskurs i
plantevern, praktisk HMS opplæring, varme arbeider og
smågnagerbekjempelse.

Medlemsblad

Her presenterer vi aktuelle fagartikler der du kan holde deg oppdatert på forhold innen våre fagområder. Vi gir også informasjon om
våre arrangement i nærmeste framtid.

Forsøksfelt og
utviklingsarbeid

Som medlem får du førstehånds kjennskap til resultater fra forsøksog utviklingsarbeidet vi utfører, og du kan bli forespurt om du vil
delta som vert eller deltaker i ulike prosjekter. Det kan være nyttig
og lærerikt.
NLR Trøndelag er en medlemseid organisasjon. Ved hjelp av din
stemme kan du være med å påvirke hvordan organisasjonen skal
drives.
Du kan gi innspill til våre rådgivere om hva du ønsker av faglige
aktiviteter.

Stemmerett på
valgkretsmøter.
Rett til å gi innspill
til faglige aktiviteter.

Kontaktinformasjon

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA
Telefon: 977 04 500
E-post: trondelag@nlr.no
Web: trondelag.nlr.no
Våre kontorer:
Oppdal

Brekstad

Haltdalen

Leinstrand

Meldal

Rissa

Snillfjord

Åfjord

Vanvikan

Stjørdal

Verdal

Steinkjer

Snåsa

Grong

Høylandet

Overhalla

Frosta

