
Bli med i mentor- 
ordninga i landbruket!

– Det er gull verdt å ha en å ringe til når jeg starter plommeproduksjon. Det er så mange spørsmål, sier Valborg Alhaug. Mentor Knut 
Braastad har lang erfaring med fruktproduksjon og bistår gjerne. (Foto: Morten Berntsen)

– Jeg har bare godt å si om men-
torordninga. Det er bare å søke, 
oppfordrer Valborg Alhaug. Hun 
er fornøyd med hjelpen hun har 
fått i etableringa av plommefel-
tet.  

Mentorordninga innebærer at en fersk 
bonde gjør en formell avtale med en 
erfaren kollega om å bistå som disku-
sjonspartner i drifta gjennom ett år. 
Tilbudet omfatter alle produksjoner, 
også Inn på tunet, lokal foredling m.m. 

Det er gjennomført et treårig prøve- 
prosjekt i Trøndelag, Sogn og Fjorda-
ne, Hordaland, Agder, Hedmark og 
Oppland. Nå er ordninga utvidet til 
hele landet. 

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) 
har ansvar for gjennomføringen i 
samarbeid med Norges Bondelag, 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag og 
Innovasjon Norge. Det gis økonomisk 
støtte over jordbruksavtalen. 

Regional oppfølging 
Alle mentorpar blir tilknyttet en regi-
onkontakt i NLR. Før de setter i gang 
får de opplæring i hva opplegget går 
ut på og hva det vil si å være mentor. 

Opplæringen skjer regionvis der 
mentorer, nye bønder og region- 
kontakter i NLR møtes. Mentorparene 
inngår en avtale som innebærer kom-
munikasjon og møter gjennom ett år. 
Mentor mottar 8000 kroner for arbei-
det. 

Gode tilbakemeldinger 
– Mentorordninga har fungert veldig 
godt i de tre årene den har vært i drift. 
Vi ser at mange har stort utbytte av 
å delta. Dette er et gjennomarbeidet 
opplegg med opplæring av mentorer, 
samlinger og oppfølging gjennom 
året, sier Mette Feten som er ansvarlig 
for ordningen i NLR. 

Nå har du muligheten til å være 
med i mentorordninga i landbruket. 
Ønsker du å delta finner du søknads- 
skjema på nlr.no. 

Søknadsfrist er 1. desember. 
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Kompetanse for framtida
Norsk Landbruksrådgiving (NLR) utvikler og leverer helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig 
rådgiving tilpasset landbrukets behov i hele landet. NLR består av ti regionale rådgivingsenheter 
og en sentralenhet med administrasjon på Ås i Akershus. Vi er totalt 24.000 medlemmer og 330 
medarbeidere over hele landet. Vår visjon er «Kompetanse for framtida». Vi gir råd om de fleste 
utfordringer bønder møter i arbeidet med å produsere den gode, norske maten. NLR er bindeledd 
mellom forskningen og landbruket, og utfører årlig omkring 800 feltforsøk, de fleste hos medlem-
mene. Alle næringsdrivende i landbruket kan bli medlemmer. Se nlr.no/bli-medlem!

Kontakter for mentorordninga i landbruket:
Prosjektleder: Mette Feten, NLR, 957 52 236, mette.feten@nlr.no
Finnmark, Troms, Nordland: Tor Erling Nilssen, NLR Nord Norge, 472 59 513, tor.erling.nilssen@nlr.no
Trøndelag: Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag, 955 57 932, torhild.svisdal.mjoen@nlr.no
Møre og Romsdal: Gunn Randi Fossland, Landbruk Nordvest, 958 74 243, gunn.randi.fossland@nlr.no
Sogn og Fjordane: Ove Sørestrand, NLR Vest, 951 38 819, ove.sorestrand@nlr.no
Hordaland: Leif Trygve Berge, NLR Vest, 982 45 839, leif.trygve.berge@nlr.no
Rogaland: Bjørg Karin Dysjaland, NLR Rogaland, 938 40 839, bjorg.dysjaland@nlr.no
Agder: Knut Sigurd Haugå, NLR Agder, 913 60 016, knut.sigurd.hauga@nlr.no
Buskerud og Telemark: Trude Flatland, NLR Østafjells, 920 24 385, trude.flatland@nlr.no
Vestfold: Knut Olav Omholt, NLR Viken, 922 00 180, knut.olav.omholt@nlr.no
Østfold og Akershus: Ole Henrik Lauritzen, NLR Øst, 481 63 087, ole.henrik.lauritzen@nlr.no
Hedmark og Oppland: Magnhild Strand, NLR Innlandet, 934 52 532, magnhild.strand@nlr.no

– Mentorordninga i landbruket er en veldig fin mulighet til å få 
inn nye ideer i drifta mi, sier Agnete Fauskrud som nå har vært 
sauebonde i fem år. Da en NLR-rådgiver tipset henne om tilbudet 
fattet hun umiddelbart interesse og søkte. Nå anbefaler hun alle 
ferske bønder om å søke om sin egen mentor. 
(Foto: Morten Berntsen)


