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Årsmøte i NLR Agder 2021 
Tid: Onsdag 17. mars kl. 19.30  

Stad: Digitalt møte på Teams 
 

Årsmøtet i NLR Agder blir også i år eit digi-

talt møte på Teams på grunn av korona. Me 

håper likevel at mange vil vere med. Den 

nye direktøren i NLR, Bjarne Holm deltek i 

møtet. Kvart medlemsbruk har inntil to 

stemmar som tel ved deltaking i møtet. For å 

kunne stemme må ein ha betalt siste års 

kontingent og begge på eit bruk melde seg 

på årsmøtet for å nytte to stemmar.  
  
VELKOMEN! 

  

Saksliste 

Velkomen ved styreleiar  

1. Godkjenne innkalling og saksliste 

2. Velje møteleiar, referent og to til å skrive under årsmøteprotokollen  

3. Handsame årsmelding og revidert rekneskap for 2020 

• Årsmelding og revidert rekneskap  

• Styret føreslår at overskotet på kr 240.364,- tilførast eigenkapitalen 

• Styret tilrår årsmøtet å godkjenne årsmelding og rekneskap  

4. Innkomne saker (sak 6) 

• Forslag vedtektsendring (krev 2/3 fleirtal): § 1. NLR Agder er en forening 

med oppgaver rettet mot landbruket med hovedkontor i Songdalen kom-

mune, endrast til: NLR Agder er en foreining med oppgaver rettet mot 

landbruket. §9 Årsmøte pkt. 4. Fastsette medlemskontingent for inneve-

rande år, endrast til: Fastsette medlemskontingent for neste år. 

5. Fastsette medlemskontingent for 2021 og 2022 (sak 4) 

6. Få framlagt styrets budsjett og arbeidsplan for 2021 (sak 5)    

      7. Gjennomføre val   

Årsmøtet på Evjetun i 2018.          

Foto: Inger Birkeland Slågedal 
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Styret 2020: 

Brit Mjåland, Lindesnes, styreleiar 

Ole Helle, Kvinesdal, nestleiar 

Svein Lysestøl, representant for dei tilsette 

Bernhard Arnevik, Grimstad 

Terje Birkeland, Evje og Hornnes 

Per Try, Kristiansand 

Achim Heim, Kristiansand 

 

Vara til styret 2020: 

1. vara Jan Petter Gjertsen, Farsund 

2. vara: Kristin Skranefjell Eikeland, Lindesnes 

3. vara: Knut Olimstad, Arendal 

 

På val:  

Leiar Brit Mjåland, Lindesnes, styremedlem Achim Heim, Kristiansand, Terje 

Birkeland, Evje og Hornnes, Ole Helle, Kvinesdal, samt varamedlem Jan Petter 

Gjertsen, Farsund, Kristin Skranefjell Eikeland, Lindesnes og Knut Olimstad, 

Arendal.  

 

Ikkje på val: 

Bernhard Arnevik, Grimstad og Per Try, Kristiansand. 

Tilsette sin representant 2021-2022:  

Sigbjørn Leidal er vald av personalmøtet med Josefa Andreassen Torp som 

vara.  

 

Val på leiar og styremedlem skal vere skriftleg. 
 

Innstilling frå valkomitèen : 

a. Styreleiar for eit år: Britt Mjåland, Marnardal, attval  

 

b. Styremedlem for to år:  

Achim Heim, Kristiansand, attval 

Ole Helle, Kvinesdal, attval 

Terje Birkeland, Evje og Hornnes, attval 

     

c. Tri nummererte varamedlemmer for eit år:  

1. vara: Jan Petter Gjertsen, Farsund, attval 

2. vara: Kristin Skranefjell Eikeland, Marnardal, attval 

3. vara: Knut Olimstad, Arendal, attval  

 d. Val av revisor 

   Styret tilrår årsmøtet å velje Revisorsenteret i Mandal som revisor i 2021.  
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e. Val av medlem for fire år og varamedlem for eit år til valkomitèen  

(2022-2025): Arne Kolnes, Farsund, ny 

Personleg vara: Torbjørn Vere, Farsund (bytt plass frå 2020-2023) 

 

Personleg vara for Erik Fløystad: William Henningsen, Arendal 

,attval for 2020-2023 (i staden for Torbjørn Vere) 

 

Desse er vald tidlegare:  

(2018-2021): Odd Harald Reve, Farsund 

Personleg vara: William Henningsen, Arendal 

(2019-2022): Jon Øina, Iveland,  

Personleg vara: Knut H. Nomeland, Valle 

(2020-2023): Erik Fløystad, Arendal 

Personleg vara: Torbjørn Vere, Farsund 

(2021-2024): Ole Didrik Steensohn, Grimstad 

Personleg vara: Tor Helge Arnevik, Grimstad 

Siste året i valkomitèen er vedkommande medlem leiar. 

 

8. Fastsette godtgjersle til tillitsvalde etter tilråding frå valkomitèen 

Tilråding godtgjersle 2021 Satsar 

Styrets leiar 

Nestleiar 

35.000 kr/år 

6.000 kr/år (ny) 

Styremedlem 4.000 kr/år 

Dagmøte 

Digitale møte > 3 t 

Digitale møte < 3 t  

1.800 kr/møte 

1.800 kr/møte (ny) 

900 kr/møte (ny) 

Telefonmøte 450 kr/møte 

Reise og køyrekostnader dekkast etter statens regulativ.  
 

Styret NLR Agder 2020:  

Frå venstre: Bernhard Arnevik, 

Grimstad, Svein Lysestøl (tilsette sin 

representant), Per Try, Kristiansand, 

Terje Birkeland, Evje og Hornnes, 

Achim Heim, Kristiansand, Brit Mjå-

land, Lindesnes (leiar), Ole Helle, 

Kvinesdal (nestleiar).  

Foto: Inger Birkeland Slågedal.  

 

 

 

Hjarteleg velkomen til digitalt årsmøtet 2021! 
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Årsmelding NLR Agder 2020 
Virksomheten i 2020 

Hovedoversikt  Antall  Antall 

Ansatte/innleide, antall årsverk 15 Gjødslingsplaner, bruk  679 

Medlemmer per 31/12  1277 Jordprøver/bruk 1374/168 

Støttemedlemmer  2 Grøfteplaner/dyrkingsplaner 22 

Personlig støttemedlem 8 Graskvalitetsprognoser  33 

Styremøter 14 Medlemsnytt + Våronnytt 42 

Styrer og utvalg 22 Vekstnytt, alle kulturer 82 

Egne fagarrangement 82 Pressekontakter 9 

Foredrag på andres møter 14 Driftsplaner 20 

Deltatt på eksterne møter, kurs 12 Åkersprøytetester 44 

Utviklingsprosjekt 38 Fagartikler 79 

Forsøk, registreringer 50 Oppdrag byggeteknisk 7 

Erstatningssaker 5 Grovfôrprøver 53 

Styret 
Årsmøtet 2020 ble utsatt til 22. april og gjennomført 

digitalt i Teams på grunn av koronarestriksjoner. Styret 

har etter årsmøtet bestått av: Brit Mjåland, styreleder, 

Ole Helle, nestleder, Per Try, Bernhard Arnevik, Terje 

Birkeland, Achim Heim og Svein Lysestøl, ansattes re-

presentant.  

Styret har hatt 14 møter og behandla 12 saker og 81 

saksframlegg. Fire av møtene var fysiske og 10 var på 

telefon eller Teams pga. korona. Brit Mjåland, Ole 

Helle og Achim Heim deltok på årsmøte i NLR 5. juni, 

og daglig leder deltok på Teams (antallsbegrensing 

pga. korona). Styreleder har også deltatt på fire møter i 

styrelederforum i regi av NLR sentralt.  

Styreleder Brit Mjåland på 

stand for NLR Agder 2019. 

Foto: Inger B. Slågedal 
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Fagråd 2020 
NLR Agder har opprettet fagråd i ulike kulturer og har en rådgivende funksjon når 

det gjelder faglige prioriteringer.  

Grovfôr - Ole Helle, Kvinesdal (leder), Tellef Hodnebrog, Grimstad, Oddgeir Stein-

berg, Lindesnes og Marton Laksesvela, Valle. Ansatte: Josefa Andreassen Torp, 

Svein Lysestøl, Georg Smedsland, Jan Karstein Henriksen. Møte: 23. november på 

Teams. 

Korn og engfrø - Per Try, Kristiansand (leder), Arne Kolnes, Farsund, Torleiv Mes-

sel, Froland. Ansatte: Sigbjørn Leidal, Astrid Gissinger. Møte: 19. november på 

Teams. 

Potet - Per Try, Kristiansand (leder), Tor Helge Arnevik, Grimstad, Jon Leif Eikaas, 

Kristiansand. Ansatte: Sigbjørn Leidal. Møte: 19. november på Teams. 

Grønnsaker – Bernhard Arnevik, Grimstad (leder), Leif Johann Rugsland, Birkenes, 

Terje Haraldstad, Kristiansand. Ansatte: Astrid Gissinger. Møte: 23. november på 

Teams. 

Frukt og bær – Bernhard Arnevik, Grimstad (leder), Gunhild Egeland, Kvinesdal, 

Steffen Moe, Åmli. Ansatte: Jan Karstein Henriksen, Anne Vintland. Møte: 2. no-

vember på Felleskjøpet i Kristiansand. 

Teknikk, bygg og økonomi – Terje Birkeland, Evje og Hornnes (leder), Jens Anders 

Risvand, Lillesand, Audun Meland, Hægebostad, Kristin Skranefjell Eikeland, Linde-

snes. Ansatte: Jan Karstein Henriksen, Nere Knutsson Haugå, Knut Sigurd Haugå. 

Møte: 30. november på Teams. 

Økologisk – Brit Mjåland, Lindesnes (leder), Eskild Bothner, Grimstad, Kjell Magne 

Larsen, Lyngdal. Ansatte: Georg Smedsland. Møte: 26. november på Teams. 

HMS – Terje Birkeland, Evje 

og Hornnes (leder), Odd Arild 

Eikeland, Farsund, Birte Us-

land, Lindesnes. Ansatte: Jø-

rund Saaghus, Astrid Gissinger. 

Møte: 24. november på Teams.  

  

Fagrådene er med og evaluerer 

og gir råd om faglige aktiviteter. 

Her fra en pløyedemo i Valle.         

Foto: Jakob Saaghus. 
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Ansatte og likestilling 

NLR Agder ønsker å være en attraktiv arbeidsplass, og er opptatt av tilrettelegging og 

at alle skal føle seg inkludert, uavhengig av kjønn, etnisitet, eller funksjonsnedset-

telse, seksuell orientering, alder med videre.  

Kjønnsbalansen i virksomheten:  

I NLR Agder var det per 31.desember 2020 til sammen 18 ansatte, fordelt på 8 kvin-

ner (6,6 årsverk) og 10 menn (8,4 årsverk). Kvinneandelen er 44 %. Seks av de an-

satte arbeider deltid.  

Styret i NLR Agder består av 1 kvinne og 6 menn. Styreleder er kvinne og første va-

ramedlem er mann. Kvinneandelen er 14 % og målet er 40 %. Valgkomitèen har 

ingen kvinner og valgkomitèen oppfordres til å foreslå kvinnelige kandidater til verv. 

 

Lønnsnivå: 

Ansatte menn har ei gjennomsnittlig årslønn på 585.852 kr og kvinner har 584.674 

kr. 

  

Alderssammensetning:  

De ansatte i NLR Agder fordeler seg på følgende aldersgrupper: 

o 20 - 29 år 2 ansatte 

o 30 - 39 år 3 ansatte 

o 40 - 49 år 6 ansatte 

o 50 - 59 år 7 ansatte 

Ansatte på båttur til Bragdøya, juni 2020. Foto: Nina Ryen.  
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Sykefravær: Gjennomsnittlig sykefravær for de ansatte i 2020 var 4,2 % for kvinner 

(inkl. 1 % korttidsfravær), og 5,3 % for menn (inkl. 0,5 % korttidsfravær). 

Personalverv: Svein Lysestøl var de ansattes representant i styret, med Erlend Van-

deskog som vara. Anne Vintland var verneombud, og Astrid Gissinger var tillitsvalgt 

for Naturviterne.  

Eksterne verv:  

Josefa A. Torp: Fagforum grovfôr, NLR. 

Sigbjørn Leidal: Fagforum potet og Fagforum korn, NLR. Fagforum potet (NLR og 

NIBIO). Faggruppe for korn for Sør- og Vestlandet. Arrangementskomitéen for Sør-

landssamlinga. 

Anne Vintland: Fagforum frukt og bær, NLR. 

Jørund Saaghus: Fagforum HMS, NLR. 

Astrid Gissinger: Fagforum grønnsaker og faggruppe KSL, NLR.  

Jan Karstein Henriksen: Fagforum frukt og bær, og Fagforum teknikk, NLR. 

Nere Knutsson Haugå: Fagforum teknikk, NLR. 

Jakob Saaghus: Landbruksråd Agder. 

Knut Sigurd Haugå: Fagforum økonomi, NLR.  

Georg Smedsland: Fagforum økologisk landbruk, NLR.  

Inger Birkeland Slågedal: Daglig lederforum. Agder Landbruksforum. Kulturland-

skapsgruppa i Agder. Redaksjonskomitéen for NLR-artikler til Bondevennen.  

Brit Mjåland: Styrelederforum, NLR. Landbruksråd Agder. dd  

 

Informasjon til medlemmene 

Medlemsblad: Vi har gitt ut nesten ukentlige Medlemsnytt fra januar 2020 og et 

VåronnNytt på papir i april. 42 til sammen. 

Vekstnytt: I vekstsesongen sendte vi ut vekstnytt innen de ulike kulturene - grov-

fôr/Øko (12), korn (5), potet (11), grønnsaker (4), bær (15), frukt (7), morell (10) og 

Frønytt (18) som er felles, HMS-nytt gis ut sentralt.  

Forsøksmelding for 2019: Sendt ut i februar 2020.  

Bondevennen: NLR Agder, NLR Rogaland, NLR Vest og NLR NordVest har i sam-

arbeid med Bondevennen skrevet fagartikler i sju nummer. NLRA har skrevet fem ar-

tikler. 
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Fagbladet Økologisk Landbruk: Medlemmer i økologisk avdeling får fagbladet 

Økologisk Landbruk tilsendt fire ganger i året. NLRA har skrevet en artikkel. 

Nettside: Nettsida oppdateres jevnlig: http://agder.nlr.no  

Facebook: Informasjon, bilder, kommentarer. Søk: Norsk Landbruksrådgiving Ag-

der. 

E-post: Aktuelle medlemsgrupper får informasjon om arrangementer, og Vekstnytt 

sendes også på e-post. agder@nlr.no  

SMS: Det blir sendt ut hastevarsler, påminnelser om møter og grasprognoser. 

 

Støttemedlemmer 

Yara og Kristiansand Bondelag  
 

 

 

Kommuner som har gitt tilskudd 

Sirdal Lindesnes Vennesla Grimstad Bygland 

Farsund Hægebostad Lyngdal Åmli Bykle 

Flekkefjord 

Åseral 

Kvinesdal 

Kristiansand 

 
Iveland 

Evje/Hornnes 

Valle 

 

Foredrag på andre sine arrangementer  
De ansatte har holdt 14 foredrag om ulike tema på andres arrangementer.  

 

Deltakelse på møter og kurs     
De ansatte har vært med på til sammen 12 eksterne fagmøter og kurs. På noen av mø-

tene/kursene har flere deltatt samtidig. Flere fagmøter og kurs ble avlyst på grunn av 

korona, eller de er gjennomført på Teams.  

 

  

mailto:agder@nlr.no
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Egne fagmøter, kurs, markdager og fagturer  
 

Fagområde Møter/kurs Markdager Fagturer 

Grovfôr  9 4  

Korn  2 4  

Engfrø  1 1 
 

Potet  2 3 1 

Grønnsaker   1 4  

Frukt og bær  

Økologisk  

Plantevern/gna-

ger 

Teknikk  

HMS  

5 

3 

16 

9 

    2  

6 

2 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Sum 50 31 1 

 

Det ble arrangert potetfagtur til Samsø i Danmark. Samlingene for unge bønder ble 

avlyst på grunn 

av korona. I til-

legg er NLR Ag-

der med-arrangør 

av Sørlandssam-

linga som ble 

gjennomført, og 

medlem i Natur-

ligvismessa som 

måtte avlyses på 

grunn av korona.  

  

Potetdyrkere fra Agder på fagtur til Samsø, Danmark i 2020.  

Foto: Sigbjørn Leidal.  
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Forsøk og registreringer 

Faggruppe Konvensjonelt Økologisk 

Grovfôr  8 2 

Korn og engfrø  5 
 

Potet  9 1 

Grønnsaker  4 
 

Frukt og bær 

Teknikk 

 3 

 4 

1 

 

Sum 34 4 

Registreringer: Gulrotflue, kålflue, flekkvingefruktflue i bær og frukt, eplevikler og 

rognebærmøll i frukt og tørråteregistreringer i potet (NIBIO). 

 

Pressekontakter 
Vi har hatt ni innslag på NRK Sørlandet radio, NRK Sørlandet TV, nettaviser og avi-

ser. Temaene har vært frukt og bær, ammekugrupper for kvinner og nedgraving av 

truser. 

 

 

 

 

  

Roy Vidar Svendsen og Josefa A. Torp graver ned truser for å sjekke fruktbarheten i 

jorda, juni 2020. Foto: Eline Storsæter i Agderposten.  
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Prosjekter og andre større arbeidsoppgaver  

Helse, miljø og sikkerhet 

HMS-arbeidet retter seg mot bonden som gården viktigste ressurs. Fokuset for rådgi-

vingen er å forebygge og redusere ulykker og yrkesskader, samt bistå med rådgiving 

innenfor kvalitetssikring. Rådgiveren har et tett samarbeid og jevnlige samarbeidsmø-

ter med bedrifthelsetjenesten (BHT). Det er BHT som tar seg av helsekontroller og 

undersøkelser, men rådgiveren gir gjerne råd innenfor sitt kompetanseområde. Sam-

men utgjør de bondens BHT. 

Antall virksomheter med HMS-avtaler har hatt en liten nedgang og ligger nå på 228 

medlemmer. Medlemmer får tilbud om gårdsbesøk hvert 3.år, men vi har dessverre 

litt etterslep både fra tidligere og pga. korona. I år er det utført 71 besøk og vi tar med 

oss etterslepet inn i det nye året. Medlemmer får også tilbud om helsekontroll hos 

BHT hvert 3. år, men er blitt færre kontroller i år grunnet koronasituasjonen. Det er 

arrangert to praktisk HMS-kurs som nettkurs og ett maskinførerkurs. HMS var tema 

på en markvandring. Alle sikkerhetsdagene på naturbruksskolene ble avlyst.  

Rådgivere HMS: Jørund Saaghus og Astrid Gissinger.  

  

Storfekjøttprosjektet på Agder 2017-2020 

Prosjektet eies av NLR Agder og i sty-

ringsgruppa er det representanter fra 

faglagene, Tyr, Nortura og landbruksfor-

valtningen. Prosjektets hovedmål er å 

øke ammekutallet med 1000 mordyr og 

antall kilo storfekjøtt med 20 % i pro-

sjektperioden. Det jobbes både med re-

kruttering av nye produsenter og utvi-

delse hos dagens produsenter. Valg av 

rase er ofte utslagsgivende for utnytting 

av grovfôrressursen på gården.  

Økt slaktekvalitet og grovfôrkvalitet 

er viktig, og mer bruk av tre i drifts-

bygninger er også et tema. Bunnlinjen 

i prosjektet er økt lønnsomhet i storfekjøttproduksjonen. Responsen er stor, og det er 

også samarbeide med Agder Angus. Det er arrangert flere fagmøter og et 20-talls pro-

dusenter har fått hjelp til å vurdere storfekjøttproduksjon på egen gård. De fleste har 

Beitevandring. Foto Josefa A. Torp. 
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fått hjelp til søknad til Innovasjon Norge. Akti-

viteten er stor, og målet med en økning av 

1000 mordyr er snart nådd. Trolig vil salg av 

melkekvote føre til at ammekutallet de neste 

årene vil øke ytterligere. Det er etablert tre fag-

grupper/erfaringsgrupper der vi møtes flere 

ganger i året for å diskutere aktuelle tema og 

problemstillinger. Bøndene lærer godt av hver-

andre. To av gruppene er kun for damer, og ar-

rangeres sammen med Nortura. 

Prosjektfinansiering: Agder fylkeskommune  

Prosjektleder: Josefa Andreassen Torp, rådgi-

ver grovfôr 

 

Mer og bedre grovfôr i Agder 2019-2021 

Resultater fra det nasjonale prosjektet "Grovfôr 2020" viste at det er et stort potensial 

for avlingsøkning i Agder. Vi viderefører målet fra "Grovfôr 2020" om å øke av-

lingen med 20 % i løpet av prosjektperioden. For å nå dette målet har vi etablert tre 

faggrupper med 6-10 deltagere som skal jobbe sammen i grupper med samme prin-

sipp som Grovfôrskolen. Faggruppene har hatt møter 3-4 ganger i året der vi diskute-

rer aktuelle tema og problemstillinger. Alle bøndene får gjennomført analyse av grov-

fôrøkonomien på sitt bruk, og utfra det diskuterer vi tiltak for avlingsøkning og bedre 

økonomi. Vi har også brukt NIR-apparat for hurtiganalyse av grovfôr som skal hjelpe 

oss til å si noe om utviklinga 

av graset og dermed estimere 

optimalt slåttetidspunkt. Det 

er tatt ut fôrprøver på hvert 

bruk og vi estimerer avlings-

nivået på gården.  

Prosjektfinansiering: Agder 

Fylkeskommune  

Prosjektleder: Josefa Andre-

assen Torp, rådgiver grovfôr  

  

Oda Verdal høster grovfôrfelt, 2020. 

Foto: Svein Lysestøl. 

 

Markvandring i grovför. Foto: Josefa A. Torp.  
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Grovfôrkvalitet på økologiske småfebruk 

Uttak av grovfôrprøver med mineralanalyser i alle 10 NLR-enhetene. Sammenstilling 

av resultater opp mot gjødsling og jordprøver for få et bilde på mineralinnhold og 

kvalitet.  

Prosjektfinansiering: NLR sentralt 

Prosjektleder: Georg Smedsland rådgiver økologisk landbruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaken av Grimstad 

Konservesbedriften Smaken av Grimstad betaler et støttemedlemskap, og i det med-

lemskapet inngår et samarbeid der rådgiver deltar på besøksrunder til produsenter. 

Der ser vi på ulike problemstillinger.  

 

Ansvarlig: Astrid Gissinger, rådgiver grønnsaker og engfrø 

 

Sikker lønnsom kvalitetsproduksjon av økologiske bringebær 2020-2024 

Oppstart i 2020 av et 5-årig prosjekt for å se på utfordringer i økologisk bringebær for 

å sikre en lønnsom kvalitetsproduksjon av økologisk bringebær. 

Vi har for lite kunnskap om mange emner både på friland og i tunnel; kan vi klare 

dyrkinga med stabile gode avlinger over tid, bekjempelse av ulike skadegjørere, næ-

ringstilføring, hvor mye arbeid er det og kan vi tjene penger på dette? Og vi vet lite 

om dyrking på friland versus tunnel; hva er best mht. skadegjørere, avling, kvalitet og 

økonomi?  

Prosjektfinansiering: NLR økologiske midler 

Prosjektleder: Anne Vintland, rådgiver frukt og bær 

  

Spreke ansatte på tur til Roskreppfjorden og Håhelleren 21. september 2020. Her lærte 

vi om sauedriftene i Setesdal vesthei og fikk servert grilla lam. Foto: Inger B. Slågedal. 
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Bjørnebær og remonterende jordbær 2020-2022 

Forbrukere og grossister ønsker lengre sesong for norske kvalitetsbær. Agder har 

store muligheter for å lykkes med økt produksjon, både tidlig og seint i sesongen, da 

vi har god jord, godt klima, betalingsvillig marked, et bra produksjonsmiljø og dyk-

tige fagfolk. Prosjektet passer godt inn i Landbruksstrategi Agder, der et prioritert 

satsingsområde er å øke produksjonen av frukt og bær. Hovedmål i prosjektet er å få 

til en sikker og lønnsom produksjon av bjørnebær og remonterende jordbær. 

Prosjektfinansiering: Regionale tilretteleggingsmidler, Agder fylkeskommune 

Prosjektleder: Anne Vintland, rådgiver frukt og bær 

 

Bedre trehelse 2019-2022 

Sykdommer på steinfrukttrær fører til for kort levetid på trærne og for lave avlinger. 

Trehelse er å opparbeide ny kunnskap om sykdommene på trær av plomme og søtkir-

sebær i et intensivt dyrkingssystem under norske klimaforhold. Gjennom ny kunn-

skap om biologien til sølvglans og bakteriekreft, skal prosjektet gi plantinger som er 

friskere og produserer mer avling og bedre økonomi i hele verdikjeden. Ny kunnskap 

skal kommuniseres gjennom kunnskapsnettverk bestående av fruktdyrkere, rådgivere 

fra NLR, Nordox (produsent av kobberprodukter), Oslofjorden frukt og bær, 

Graminor Njøs og forskere fra NIBIO i samarbeid med forskere fra Chile, Finland og 

Polen. 

Prosjektfinansiering: Norges forskningsråd 

Prosjektleder: Anne Vintland, rådgiver frukt og bær 

 

Avdriftsreduserende sprøyteteknikk 

I 2020 er det utført arbeid i tre landsomfattende prosjekt om avdriftsreduserende 

sprøyteteknikk. Karstein har hatt mye ansvar i prosjektet om avdriftsreduserende dy-

ser og sprøyteteknikk med åkersprøyter der han har laget presentasjonsmateriell og 

holdt foredrag for hele landet. I tillegg har han testet ut dekningsgrad og utført forsøk 

med å finne biologisk virkning av ulike dyser når det sprøytes med bladvirkende og 

jordvirkende ugrasmidler, og testet dekningsgrad ved ulik sprøyteteknikk med sopp-

midler i større potetbestand. Astrid har hatt ansvar for et prosjekt om dekningsgrad av 

ulike dyser og sprøytescenario i ulike grønnsakkulturer og grønnsakbestand. Karstein 

har også arbeidet med prosjektet avdriftsreduserende sprøyteteknikk med tåkesprøy-

ter i bær og frukt.  

Prosjektfinansiering: Handlingsplanmidler for plantevernmidler og Grøntmidler i 

NLR. 

Rådgivere i NLR Agder: Karstein Henriksen, rådgiver i teknikk og bær og Astrid Gis-

singer, rådgiver i grønnsaker og engfrø.  
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 Teknikk, mekaniseringsøkonomi og bær  

Karstein Henriksen leies inn av NIBIO til programmering og økonomiberegninger i 

prosjektene: "Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon", "Robotisert grasberging" og 

"Bærkraft – lønnsom jordbærdyrking i substrat og tunnel". I tillegg har Karstein opp-

drag fra NLR sentralt med ulike teknikkprøvinger/teknikkrådgiving, programme-

ring/support på beregningsprogrammet «Grovfôrøkonomi» og at han er nasjonal fag-

ressurs for økologisk jordbær. 

 

Potetforsøk og oppdrag  

Det er gjennomført flere potetforsøk i 2020. Blant de større oppdragene har vi forsøk 

med bekjemping av svartsøtvier under plast og forsøk med risknusing / nye nedsvi-

ingsmidler i lagringspotet. Sistnevnte er et større prosjekt ledet av NLR Sentralt. For-

søk med bekjemping av svartsøtvier under plast er finansiert av NLR Grøntmidler. 

Det har også vært oppdrag med rådgiving for Reddal Fellespakkeri i Grimstad.  

Prosjektfinansiering: NLR Sentralt/Grøntsatsingsmidler 

Prosjektleder: Sigbjørn Leidal, rådgiver korn og potet 

 

 

Dryppvanning og næringstilgang til tidligpotet 

I 2020 videreførte vi om dryppvanning til tidligpotet gir bedre økonomi for produsen-

tene. Mindre svinn pga. mindre skurv, mer nøyaktig gjødsling og mindre avrenning er 

også faktorer som påvirker produsentens økonomi.  

Prosjektfinansiering: Fylkeskommunen i Agder  

Prosjektleder: Sigbjørn Leidal, rådgiver korn og potet  

Potetsetting i 

felt på Nibio 

Landvik 30. 

mars 2020. 

Jørund Saag-

hus og Jens 

Sandkjær. 

Foto: Sig-

bjørn Leidal. 
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Fangvekster etter tidligpotet 

Vi har startet et lite prosjekt der vi undersøker ulike typer fangvekster etter tidligpo-

tet. Målet er å finne en fangvekst som binder karbon og hindrer erosjon samtidig som 

det er mulig å holde ugraset i sjakk. Det er også viktig at vi har kontroll på spillpote-

ter som spirer utover sommeren. Dette for å unngå at det utvikler seg tørråte som kan 

gi problemer neste gang man dyrker potet på arealet. 

Prosjektfinansiering: Fylkeskommunen i Agder 

Prosjektleder: Sigbjørn Leidal, rådgiver korn og potet 

 

Økologisk sortsforsøk potet 

Dette er et felt med utprøving av 10 ulike sorter. Det er innlagt ledd med ekstra ka-

liumtilførsel. Sortene som er aktuelle til råskrelling testskrelles, og det blir målt skrel-

lesvinn og kvalitet på den ferdige varen.  

Prosjektfinansiering: Økomidler fra NLR sentralt  

Prosjektleder: Georg Smedsland, rådgiver økologisk 

 

Dynamisk strategi - veivalgsrådgiving  

NLR Dynamisk strategi er et tilbud innen økonomisk rådgiving som gir overblikk og 

bevisstgjøring av virksomheten og ressursene på gården. Det passer godt dersom det 

er behov for å gjøre endringer i drifta av eiendommen. Veivalgsrådgiving er derfor et 

navn som "forklarer" innholdet i tilbudet. I 2020 ble det ikke gjennomført noen Dyna-

misk strategi i NLR Agder.  

Ansvarlig: Rådgiver økonomi, Knut Sigurd Haugå 

Økonomirådgiving, driftsplaner, låne- og tilskuddssøknader, erstatningssaker 

Vi tilbyr gårdsbruk som står foran store investeringer å lage fullstendige driftsplaner 

som omfatter hele økonomien på bruket, inkludert lønnsinntekt utenom bruket. 

Driftsplaner bygger på regnskap og kalkyler for framtidig drift. Driftsplaner er et krav 

ved søknad om lån og tilskudd. Det er i 2020 utarbeidet 20 driftsplaner og for mange 

av dem har vi i tillegg utarbeidet søknad til Innovasjon Norge. Det er også andre øko-

nomioppdrag som vurdering av mulig endring i driftsopplegg, uttalelser med drifts-

plan til banker i forbindelse med søknad om lån, uttalelser ved mulig kjøp av eien-

dom, erstatninger o.l. Det var fem erstatningssaker i fjor. 

Ansvarlig: Knut Sigurd Haugå, rådgiver økonomi, 
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Bygningsrådgiving 

NLR Agder har en avtale med NLR Nord-Norge på innleid byggrådgiving. Vi tar 

selv befaringen på gården gjennom Førsteråd bygg hos de som ønsker byggrådgiving. 

I 2020 var antall oppdrag sju, de fleste på nybygg og ombygg av ammekufjøs.  

Ansvarlig: Knut Sigurd Haugå, rådgiver økonomi, 

 

Mentorordningen - bonde hjelper bonde  

NLR Agder er med i det nasjonale NLR-prosjektet for bruk av mentorer i landbruket. 

I praksis betyr det at en mer erfaren bonde er mentor eller sparringspartner for en 

yngre bonde med mindre erfaring. Mentorordningen er finansiert med jordbruksavta-

lemidler. Det var seks mentorpar som deltok i 2020 i Agder. Vi har gode erfaringer 

med ordningen!  

Ansvarlig: Knut Sigurd Haugå, rådgiver økonomi. 

 

 

Mentor Kristin S. Eikeland på besøk hos ny ammekubonde Torunn Aanesland 

Strømme. Foto: Bondevennen. 
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Presisjonslandbruk 

Jordbruksavtalen for 2019 auka bevilginga til NLR, med føresetnad om at NLR skal 

byggje rådgivingskompetanse innan presisjonsjordbruk. Ei spørjeundersøking til 

NLR sine medlemmar viste at dei som ikkje driv med presisjonsjordbruk ønskja meir 

kunnskap og dokumentasjon på at det løner seg. Kompetansebygginga er finansiert 

med ein trappetrinnsmodell for første, andre og tredje år frå tilsettingsdato. 

Prosjektfinansiering: NLR Sentralt.  

Ansvarleg: Nere Knutsson Haugå, rådgiver teknikk og grovfôr 

 

NLR dekningskartlegging 

Landsdekkande prosjekt med formål om å undersøke og kartlegge satellitt- og mobil-

baserte korreksjonssignal til jordbruksformål, samt lage eit dekningskart for dei ulike 

signala. Prosjektet starta våren 2019 og sidan har ‘Dekningsbilen’ vore nytta i Finn-

mark i nord, Agder i sør og alle fylke som ligg i mellom. Prosjektet fortsett i 2021 og 

2022, med fokus på kunnskapsbygging og formidling.  

Prosjektfinansiering: Landbruksdirektoratet  

Rådgjevar presisjonsteknikk: Nere K. Haugå, rådgiver teknikk og grovfôr 

‘Dekningsbilen’ bruka i kartlegginga, med antenner på taket. Foto: Nere K. Haugå 
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Regnskap NLR Agder 2020 

  Budsjett 2020 Regnskap 2020 

 Inntekt Kostnad Inntekt Kostnad 

Salgsinntekter varer/tjenester 1 099 500  1 317 854  

Feltgodtgjørelse  

Rammetilskudd NLR 

90 000 

2 139 000 
 

97 594 

2 158 500  

Prosjekter NLR 2 644 497  2 946 350  

Prosjektinntekter 2 585 900  2 048 341  

Kommunale tilskudd 657 000  659 000  

Medlemskontingent 3 525 500  3 473 465  

Medlemsinntekter 2 231 500  2 328 779  

Konsulentoppdrag, eksterne 367 000  370 188  

Refusjoner og andre inntekter 62 103  108 135  
 

Varekostnad  1 329 519  1 056 248 

Lønnskostnad  11 362 200  11 433 792 

Driftskostnad  2 594 462  2 439 526 

Avskrivinger  115 819  290 559 

Sum drift 15 402 000 15 402 000 15 508 206 15 220 125 

     

Finansinntekter 0  25 293  

Finanskostnader    2 800 

Avsatt til fond  0  70 211 

Budsjettresultat   250 000   

Regnskapsresultat overskudd     240 364 

     

Sum 15 587 182 15 587 182 15 533 499 15 533 499 

Alle regnskapstall er avrundet til hele kroner. 

 

 

Styret i NLR Agder 03.02.2021 

Revisorsenteret Mandal, februar 2021 

Budsjett NLR Agder 2021 

  Regnskap 2020 Budsjett 2021 
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Driftsinntekter   

Salgsinntekter varer/tjenester 1 317 854 787 000 

Feltgodtgjørelse  

Rammetilskudd NLR 

97 594 

2 158 500 

155 200 

2 066 500 

Prosjekter NLR 2 946 350 3 177 688 

Prosjektinntekter 2 048 341 2 475 931 

Kommunale tilskudd 659 000 665 000 

Medlemskontingent 3 473 465 3 519 000 

Medlemsinntekter 2 328 779 2 273 700 

Konsulentoppdrag, eksterne 370 188 386 000 

Refusjoner og andre inntekter 108 135 63 981 

Sum driftsinntekter 15 508 206 15 570 000 
   
Driftskostnader   

Varekostnad 1 056 248 870 619 

Lønnskostnader 11 433 792 11 848 012 

Driftskostnader 2 439 526 2 668 400 

Avskrivinger 290 559 182 969 

Sum driftskostnader 15 220 125 15 570 000 

Driftsresultat 288 082 0 

Finansinntekter 25 293 0 

Finanskostnader 2 800  

Avsatt til fond 70 211 0 

Årsresultat 240 364 0 

Styret i Norsk Landbruksrådgiving Agder 03.02.2021 
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Saldobalanse/status NLR Agder 31.12.2020 

Eiendeler Egenkapital og gjeld 

 31.12.2020 31.12.2019  31.12.2020 31.12.2019 

Varebiler 445 000 390 000 Fond/avset-

ninger 

360 052 241 984 

Maskin/ut-

styr/inv 

61 000 80 000 Leverandørgjeld 458 844 267 898 

Premiefond 2 152 2 152 Skyldig off avg 2 043 826 2 020 711 

Fordringer 2 184 056 1 824 050 Annen gjeld 850 569 661 841 

Forskuddsbetalt 55 515 180 274    

Bankinnskudd 4 337 056 3 847 082    

      

   Sum gjeld 3 713 292 3 192 434 

   Egenkapital 3 371 488 3 131 124 

Sum eiendeler 7 084 780 6 323 558 Sum gjeld/EK 7 084 780 6 323 558 

 

Resultatberegning 

Egenkapital 31/12-2019 3 371 488 

Egenkapital 1/1-2019 3 131 124 

Resultat overskudd 240 364 

 

Utvikling i egenkapital pr 31.12 i 10 år 

2011 2 013 876 2016 2 436 517 

2012 1 961 082 2017 2 838 658 

2013 2 243 345 2018 2 842 467 

2014 2 298 213 2019 3 131 124 

2015 2 427 471 

 

2020  3371 488 
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Vedtekter for NLR Agder 

(Vedtatt på årsmøtet i NLR Agder 16. mars 2016). 

§1  Virksomhet 

NLR Agder er en forening med oppgaver rettet mot landbruket med hovedkontor i 

Songdalen kommune. 

§2  Formål 

Formålet til NLR Agder er å drive opplysning, rådgiving, forsøksvirksomhet og 

utvikling innenfor de landbruksrelaterte fagfelt som medlemmene etterspør.  

NLR Agder skal bidra til å fremme det landbruksfaglige miljøet i distriktet. 

§3  Medlemskap 

Alle enkeltpersoner eller næringsdrivende foretak som driver en form for 

landbruksrelatert virksomhet kan bli medlemmer i NLR Agder. 

Også andre kan melde seg inn i NLR Agder som støttemedlemmer. Disse kan møte 

på årsmøtet, men har ikke stemmerett og kan ikke velges til tillitsverv. 

Støttemedlemmer kan være privatpersoner, organisasjoner, kommuner, institusjoner 

eller andre. 

Medlemmer blir tatt opp ved innmelding til NLR Agder. Ved innmelding blir det gitt 

skriftlig erklæring om at de er kjent med retter og plikter som følger medlemskapet. 

Alle medlemmer plikter å betale kontingent som fastsettes for det enkelte år. 

Medlemskapet følger kalenderåret. Utmelding må skje skriftlig innen utgangen av 

desember for å ha virkning fra det påfølgende år.  

Medlemmer som unnlater å betale kontingent, kan av styret strykes som medlem etter 

skriftlig varsel, og alle plikter og rettigheter opphører.  

§4  Medlemmenes retter og plikter 

Medlemmene har rett til å få råd og rettledning av ulike slag. Styret fastsetter hvilke 

tjenester som inngår i grunnkontingenten, hva som inngår i eventuelle 

tilleggskontingenter og hva som er betalingstjenester. 

Medlemmene kan fremme ønske om oppgaver, aktiviteter og forsøk i NLR Agder.  

Medlemmene plikter å betale kontingenten innen fastsatt tid. 
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§5 Arbeidsmåte  

Arbeidet i NLR Agder blir utført ved hjelp av ansatt personell, leid hjelp eller på an-

nen måte. For å oppfylle formålet, er det nødvendig at NLR Agder har et godt samar-

beid med andre relevante organisasjoner og institusjoner tilknyttet landbruket. 

§6 Finansiering 

Finansiering av NLR Agder skjer ved medlemskontingent, tilskuddsordninger, 

tilskudd fra kommuner og andre støttemedlemmer, prosjektinntekter og inntekter fra 

salg av tjenester til medlemmer eller andre. 

Medlemskontingenten består av en grunnkontingent og en produksjonsavhengig 

tilleggskontingent som begge vedtas årlig av årsmøtet. 

Generelle tjenester tilbys innenfor den årlige kontingenten, mens tjenester som bare 

kommer noen, eller en gruppe medlemmer til gode, skal faktureres særskilt.  

§7 Styret 

NLR Agder ledes av et styre på inntil sju medlemmer. De ansatte har rett til å være 

representert med en person i styret, valgt av og blant de ansatte. Styremedlemmet 

med varamedlem valgt av og blant de ansatte trer inn i styret etter ordinært årsmøte.  

Styremedlemmene velges for to år. Leder velges for ett år. Valg av leder og 

styremedlemmer skal skje skriftlig. Årsmøtet velger hvert år tre varamedlemmer i 

nummerert rekkefølge. Styret velger selv nestleder.  

Styret holder styremøter så ofte styrelederen finner det nødvendig eller når to styre-

medlemmer krever det. Sakene blir avgjort når det er flertall av det valgte styret. For-

handlingene skal protokollføres. 
 

NLR Agder er forpliktet ved underskrift av styreleder og daglig leder. 

§8 Styrets oppgaver og plikter 

Styret ansetter daglig leder og avtaler lønn og utarbeider instruks for denne. Styret 

ansetter også øvrige fast ansatte. Avlønning av ansatte skjer i samsvar med gjeldende 

avtale om lønns- og arbeidsvilkår. Styret er daglig leders nærmeste overordnede. 

Daglig leder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede. 

Styret leder virksomheten i NLR Agder i samråd med daglig leder. Styret skal lede 

NLR Agder i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak, og forvalte organisasjonens 

midler. 

Styret skal hvert år legge fram årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår, 

budsjett og arbeidsplan for inneværende år. 
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Styret i NLR Agder har rett til å avgjøre om medlemsoversikten kan frigis, og i så fall 

til hvem. Opplysninger som gjelder et enkelt medlem, kan ikke frigis av rådgivings-

organisasjonen uten godkjenning fra medlemmet selv. 

§9 Årsmøte 

Styret skal kalle sammen ordinært årsmøte som avvikles før 1. april. Innkalling med 

saksliste til årsmøte skal skje skriftlig såfremt ikke annen tilfredsstillende innkalling 

nyttes og med minst 14 dagers varsel. 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne innkalling og saksliste. 

2. Velge møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen sammen 

med møteleder 

3. Behandle årsmelding og revidert regnskap. 

4. Fastsette medlemskontingent for inneværende år. 

5. Få framlagt styrets budsjett og arbeidsplan for inneværende år.  

6. Behandle innkomne saker. Disse må være styret i hende innen 31. januar. 

7. Gjennomføre valg:  

a leder for ett år 

b styremedlemmer for to år 

c tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år  

d valg av revisor  

e medlem i valgkomitéen for fire år. Valgkomiteen består av fire medlemmer. 

Medlemmet med lengst funksjonstid fungerer som leder av valgkomitéen. 

f personlig varamedlem for valgkomitéen for ett år  

Valg på leder og styremedlemmer skal være skriftlig.  

8. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte etter tilråding fra valgkomitéen.  

Årsmøtet bestemmer instruks for valgkomitéen.  

Stemmerett i årsmøte forutsetter at siste års kontingent er betalt. 

Når ikke annet er bestemt, blir sakene avgjort med flertall av de godkjente avgitte 

stemmene. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning. 

Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret mener det er nødvendig, eller 

dersom minst 1/3 av medlemmene krever det.  

 

§10 Tvister 
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Alle tvister mellom NLR Agder og medlemmer skal først søkes løst i minnelighet. 

Tvist som ikke blir løst på minnelig vis, avgjøres ved ordinær domstolsbehandling, 

med mindre partene er enige om å løse tvisten ved voldgift i henhold til gjeldende lov 

om voldgift. 

§11 Vedtektsendring 

Forslag om endringer av vedtektene må være sendt styret innen 31. januar. Gyldig 

vedtak på årsmøtet krever tilslutning fra minst 2/3 av de frammøttes stemmer. End-

ring av vedtektenes § 13 krever 3/4 flertall. 

§12 Sammenslåing  

Forslag om sammenslåing med en annen organisasjon fremmes av styret. Saken blir 

tatt opp på første årsmøte og må gjøres kjent i innkallingen. Gyldig vedtak om 

sammenslåing krever minst 2/3 flertall av de frammøtte. Hvis det ikke oppnås 

tilstrekkelig flertall, anses beslutningen om sammenslutning for avvist. *). Årsmøtet 

avgjør i tilfelle sammenslutning hvordan organisasjonens midler skal nyttes.  

§ 13 Oppløsning 

Forslag om oppløsning kan fremmes av styret. Vedtak om oppløsning krever 3/4 fler-

tall *) av de avgitte stemmer i to påfølgende årsmøter. Det siste årsmøtet som vedtar 

oppløsning, skal også velge et avviklingsstyre.  

Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell resterende formue etter 

beslutning av årsmøtet, henstå i inntil fem år for det tilfelle at ny organisasjon av 

samme art og lignende formål blir dannet, og midlene overdras denne. Årsmøtet 

fatter vedtak om hvordan organisasjonens midler skal anvendes hvis ny organisasjon 

ikke er dannet innen fem år. 

Disponering av utstyr det er gitt mekaniseringstilskudd til, skal diskuteres med Norsk 

Landbruksrådgiving. Vedtak om oppløsing skal meldes Norsk Landbruksrådgiving. 

 


