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NLR Nordland

• Uavhengig 

• Dekker hele Nordland fylke og fire kommuner i Troms

• Ca 1800 medlemmer

• 25 ansatte

Kompetanse til å optimalisere sin produksjon



NLR Nordland

• Vi tilbyr rådgiving innen:

○ Planteproduksjon

○ Økonomi

○ Teknikk

○ Næringsutvikling

○ HMS

○ Bygg 

○ Klima- og miljøtiltak



Forsøksarbeid



Fagdager



God rådgiving?

• NLR Nordland tilbyr allsidig landbruksrådgivning. 

Hva vil god og allsidig rådgivning kunne bidra til?



Helse

Miljø

Sikkerhet

Gård, familie og fritid flyter sammen 



Vårt tilbud til deg

• Gårdsbesøk av HMS-rådgiver hvert tredje år

• Helsekontakt med bedriftssykepleier hvert tredje år

• Faglig oppdatering hvert tredje år av rådgiver

• 1 gratis konsultasjon av bedriftslege årlig (Ved behov)

• Tilbud om bistand ifm. Hjelpemiddlesaker opp mot 

NAV.

• Rabatter på kurs.  

• Forsikringsrabatt!!!



Gård, familie og fritid flyter 

sammen



Gården/Arbeidsplassen

• Produksjon

• 9-4 Jobb

• Helgefritt

• Daglig leder/Bedriftsleder

• Ta med seg jobben hjem



Trygg arbeidshverdag, de små 

grepene



Trygg arbeidshverdag, de små 

grepene



Handtering av store dyr

• 32,7% av skadene som skjedde i landbruket er i 

direkte tilknytting til handtering av store dyr. 

• Klemskader er dominerende

• Risikovurder jobben!
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• Bryt arbeidsoperasjonen ned i deloppgaver

• I stikkordsform, si hva som kan gå galt.

• I stikkordsform si hva konsekvensene er hvis noe går 

galt

• I stikkordsform si hva som må til for at det ikke skal 

gå galt.

• Vurder om det er tilstrekkelig med tiltak og evt

gjennomfør jobben trygt.  

Risikovurdering!
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Familie

• Inkluder familien i drifta. 

• Familien er en god støttespiller og sparringspartner

• Familie gir motivasjon til å ha en trygg arbeidsplass

• Mye god forebygging i familien



Bonde i medgang og motgang

• Hvor er det hjelp å få? 

- Fastlegen

- HMS rådgiveren

- Bedriftshelsetjenesten

- Familien

- Naboen



Hvordan oppstår en psykisk krise?

• Samlivsbrudd

• Brann

• Alvorlige ulykker 

• Stress over lang tid. (Utbrenthet)

• Søk hjelp

Kilde: Legevakthåndboken



Fritid og ferie

• Lade batteriene

• Komme seg bort fra gården

• Oppleve nye ting

• Sosialt samvær med familie og venner

• Hobby, det som bryter opp rutinene i hverdagen



Hvordan få fritid og ferie

• Økonomi

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

- Maksimalt 74200kr/foretak

• Prioritering

- Sett av tid til fritid og ferie

- Planlegg drifta slik at det åpner seg muligheter for 

ferie



Hobby bedrer din helse

• Gjør det du elsker.

«Folk som har en hobby er generelt sunnere» (Peter 

Lichtenberg, Ph.D)

• Må ikke være fysisk aktivitet. Men fysisk aktivitet er 

en stor fordel.

Kilde: Norsk medisinsk senter
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Oppsummering!

• Sikkerhet

- Være i forkant

- Bruk sunt bondevett

• Familien

- Inkluder

- Bruk familien din som en sparringspartner

- Diskuter store avgjørelser, ta ikke avgjørelsene på     

egenhånd 

• Ferie og fritid

- Prioriter 

- Bruk avløsertilskuddet!



Tusen takk for meg!

• Hvis du ønsker å melde deg inn i NLR eller ønsker å 

bli kontaktet av HMS-rådgiver, så skriv deg opp på 

listen. 

• https://nordland.nlr.no/bli-medlem/

https://nordland.nlr.no/bli-medlem/

