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NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING TILBYR 

Jord- og plantekultur:   Dyrkingsrådgiving for optimal avling og kvalitet. Rådgiving før, i og etter vekstsesong.  

Byggrådgiving – hele prosessen:  Driftsplan, forslags- og arbeidstegninger, kostnadsoverslag, anbud, byggeledelse, tilpasset  

     høstelinjer og mekanisering. 

Økonomirådgiving:    Driftsplan, lønnsomhetsvurderinger, budsjettering, kalkyler, erstatningsberegninger, bruk  

     av tverrfaglig økonomisk, agronomisk, maskinteknisk og byggteknisk kompetanse. 

NLR Bedre Bunnlinje:   Veivalg - diskusjonspartner ved endringer, utarbeidelse av dynamisk strategi og oppfølging 

     av tiltak  innenfor ulike fagområder. 

Kontakt: 

Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag telefon 74160790 eller e-post trondelag@nlr.no 

Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag telefon 72845110 eller e-post nlrst@nlr.no 

Norsk Landbruksrådgiving Namdal telefon 97704500 eller e-post namdal@nlr.no 

Oppdal Landbruksrådgiving telefon 95557932 eller e-post oppdal@nlr.no 

NORTURA  

Driftsrådgivning: Driftsråd Start for de som vurderer å etablere ny produksjon. 

   Driftsråd Etablert for de som ønsker en full gjennomgang av gårdens driftsopplegg for å kartlegge  

   forbedringspotensialer. Fokus på god helsestatus. 

Byggrådgivning: Tegninger m/kostnadsoverslag (småfe). Samarbeid med andre aktører på de andre dyreslagene. 

Fôring:  Utarbeidelse av fôrplan, råd om beiting/arealbehov 

Økonomi:  Fra enkle DB-kalkyler til driftsplan med alle økonomiske nøkkeltall, taksering av buskap/   

   erstatningsberegninger mm 

Husdyrkontroll: Brukerstøtte for Storfekjøttkontroll, Sauekontroll, InGris, Slaktekyllingkontroll og eggkontroll. 

Avl:   Ultralydmåling/Ungdyrkåringer på storfe og småfe 

 

Kontakt: 

Nortura medlemssenter telefon 800 30 303 eller e-post: medlem@nortura.no 

Info på vår hjemmeside: http://medlem.nortura.no 

Rådgivning lønner seg 

Å benytte seg av rådgivere for å bedre økonomien i drifta er mer og mer vanlig, og rådgiverapparatet i landbruksnæringa blir 

stadig mer etterspurt. Som bonde i dag blir man hele tiden utfordra på kompetanseinnhenting for å hente ut på marginene. 

Rådgiverapparatet blir derfor enda viktigere i fremtiden, og må svare til etterspørselen fra næringa. I takt med dette utvikler 

landbrukets rådgiverorganisasjoner nye rådgivningstilbud som kan være nyttige å vite om—og kanskje veldig aktuell for deg 

som bonde å benytte deg av. Her får du en presentasjon av hva organisasjonene tilbyr av rådgivning. 
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KURSTILBYDERE 

Alle overnevnte tilbyr kurs, markdager, og skreddersyr erfaringsgrupper og fagdager/kvelder etter ønsket behov 

for kompetanseheving. 

I tillegg har vi godt etablerte kurstilbydere på Mære og Skjetlein som kjører en mengde kurs og møter. 

Se nettsidene: 

www.maere.no 

www.skjetleinkompetanse.no 

Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske tilbyr og kurs, samt tilskudd til studieringer.  

www.naeringogsamfunn.no 

TINE Rådgiving og Medlem 

Nøkkelrådgiving: Din faste TINE-rådgiver følger deg gjennom året, støtter ditt arbeid med mål- og tiltaksplan, samt 

følger opp deg som bedriftsleder og ditt melkeproduksjonsforetak etter behov og avtale med deg. 

Oppfølging av Husdyrkontrollen - Verdens beste dokumentasjon av produksjon, avl og dyrehelse? 

Fôring og økologi Følger opp styringssystemer og melkerobot, Optimerer, lager fôrplaner og oppdaterer fôrtabeller, ut 

fra de mål du har satt deg. Vi følger deg tett for å sikre effektiv og lønnsom utnyttelse av alle typer av 

fôrmidler, egenproduserte og innkjøpte. Vi har også rådgivere med solid kunnskap om økologisk 

melkeproduksjon. 

Melkekvalitet og melkingssystemer: 

Våre melkekvalitetsrådgivere følger med melkekvaliteten, undersøker melkingsutstyr og gir råd for å 

oppnå og stabilisere elitemelksleveranse, høy leveringsprosent og kvotefylling 

Dyrehelse og velferd: Våre rådgivere og veterinærer hjelper deg med å holde de friske dyra friske, kartlegge og løse sjuk-

domsproblemer, etablere rutiner for god helse, god fruktbarhet og produksjon 

Avl: Våre avlsrådgivere drøfter avlsmessige spørsmål og setter opp utvidet avlsplan med egenskapsvalg 

slik at buskapen kan utvikles genetisk i ønsket retning 

Bygg: Forprosjektering og prosjektering av nybygg, utbygging og rehabilitering. Utarbeidelse av situasjons-

plan med terreng. Kostnadskalkyle. 

Økonomi/veivalg: Veivalg for å stake ut framtida på egen gard, økonomisk analyse av dagens drift, budsjettering og 

driftsplanlegging, økonomisk beregning av ulike driftsalternativer. Livslinjeråd: Hva får jeg i pensjon? 

Når kan jeg gå av med pensjon? Når skal gården overdras?  

LEAN i landbruket:   Her får du kjennskap til en kultur der en stadig jakter på små forbedringer. Du får også kjennskap til 

flere verktøy som kan gi deg avlastning som bedriftsleder.  Lean-rådgiveren er med og stimulerer deg 

til å jobbe smartere. 

Kontakt: 

TINE Medlemstelefon 51 37 15 00 eller epost: medlem.midt@tine.no 

FELLESKJØPET 

Fôringsrådgiving:   Utarbeiding av fôrplan 

Maskinteknisk rådgiving:  All type maskin i vår portefølge 

I-mek:     Bygningstegninger, planlegging og kostnadsoverslag 

Produktrådgiving:   Innen kraftfôr, plantekultur, i-mek, maskin 

 

Kontakt: 

Ring oss på telefon 03520 eller finn din fagkonsulent på www.felleskjopet.no. 
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