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STRATEGIPLAN 2010-2014 

Virksomhets ide 

Salg av rådgivning og konsulent-tjenester til 

landbruket 

Visjon 

Være bondens førstevalg på rådgiving innen 

konvensjonell og økologisk jord- og plantekultur, 

bygningsplanlegging, maskinteknikk, økonomi og 

miljøtiltak i vårt geografiske virksomhetsområde 

 

• Utvikle kompetanse 

• Effektivisere aktivitet 

• Profesjonalisere adferd 



STRATEGIPLAN 2010-2014 

Målsetting 

1. Organisasjonen skal være en profesjonell og effektiv 

rådgivingsenhet 

2. Vi skal tilby rådgiving basert på solid kompetanse og 

lokalkunnskap 

3. Vi skal ha et godt og avklart forhold til andre relevante 

aktører 

4. Vi skal ha en profesjonell og framtidsretta personalpolitikk 

5. Organisasjonen skal ha egenkapital på et nivå som gir 

handlefrihet 



FREMTIDENS «Intensive» BONDE 

• Bruker vil  i større grad være en bedriftsleder enn 

en praktisk arbeidende bonde. 

• Arbeidskraft/produksjonstid vil i større grad bli 

kjøpt der den er billigst. 

• Bonden vil i større grad kjøpe driftstid og i 

mindre grad kjøpe redskap og utstyr 

• Økt bevissthet på mål og utfordringer.  

• Kompetanse vil bli kjøpt der den er best. 

• Kompetanse settes sammen i team.  

• Komplementære ferdigheter i teamet gir grunnlag 

for beslutninger i drift 

 



BONDENS NETTVERK 
1. Økonomi 

• Strategi og analyse 

• Agronomi 

• U-mek 

• Imek 

2. Husdyrfag 

• Dyrehelse 

• Foring 

• Kvalitet 

• Teknikk 

• Økonomi 

3. Agronomi 

• Sortsvalg 

• Gjødsling 

• Høsting/ensilering 

• Mekanisering 

• Økonomi 

4. Leverandører 



Kompetanse NLR 

Økonomi: 3  

• Strategi og 

analyse 

• Agronomi 

• U-mek 

• I-mek 

Agronomi: 14 

• Hydroteknikk 

• Sortsvalg 

• Gjødsling 

• Forebygging og 

bekjempelse 

• Høsting/ensilering 

• Mekanisering 

• Økonomi 

Bygningsteknikk: 2  

Maskinteknikk 1 

  



Markedssegmenter 

• Økologisk produksjon 

• Konvensjonell produksjon 

 



Produkter NLR 

• Jordprøve, regelmessig uttak og analyse 

• Gjødselplan, årlig utarbeiding 

• Miljøplan 1 krav om årlig oppdatering  

• Miljøplan 2 i samsvar med mulige miljøtiltak 

 



Tjenester NLR- Salg av timer 

• Bygningsplanlegging 

• Mekanisering rådgivning 

• Økonomisk rådgivning 

• Agronomisk rådgiving 

 



Kompetansekrav 

Praksis 

Det er et fortrinn for en rådgiver å ha relevant 

praksis knyttet til arbeid i landbruket. 

 

Teori 

Bachelor i Agronomi på Hamar 

Bachelor i Landbruksteknikk på Hamar 

Bachelor/master i Plantevitenskap på Ås, UMB 

Master i bygningsteknikk og arkitektur på Ås 


