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NLR – medlemsorganisasjon 

• 10 regioner 

• NLR sentralt 

• 350 ansatte 

• 24 000 medlemmer 

• 6-800 forsøksfelt i året

• Bindeledd mellom forskinga og landbruket
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NLR dekker mange fagområde: • Grovfôr

• Korn, frø, oljevekster

• Potet 

• Grønnsaker (storskala og småskala)

• Frukt og bær

• Veksthus

• Økologisk

• Økonomi

• Landbruksbygg

• Maskinteknikk

• Presisjonslandbruk

• HMS

• Jord

• Hydroteknikk

• Klima og miljø

• Kulturlandskap

• Reindrift
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NLR Forventningsavklaring 
småskalaproduksjon

NLR Økologisk 
Førsteråd

NLR Økologisk 
Rådgivingsavtale

webinarer,  kurs og markvandringer

Vurderingsfase   Oppstartsfase Driftsfase   

Økologiske rådgivingstilbud tilpasset småskala



• NLR Forventningsavklaring småskalaproduksjon (forutsetter at målet er produksjon for salg)

• Samtale med rådgiver på nett eller telefon

• Fokus på utgangspunkt og mål: arealer, økologi, regelverk, kompetanse, timebruk, økonomi og 

marked

• Skissere steg for steg-plan, gjerne flerårig perspektiv (oversikt over «hjelpeapparat» 

kompetansetiltak, forberede arealer, testdyrking, innkjøp, avtaler)

• Eventuelt avtale om Økologisk Førsteråd eller annen rådgiving

• NLR Økologisk Førsteråd (forutsetter mål om produksjon for salg)

• Vurdering av muligheter for småskalaproduksjon og økologisk produksjon

• Gårdsbesøk og skriftlig tilbakemelding

• Vurdering av jordsmonn og arealer

• Mål: godt beslutningsgrunnlag for veien videre

• Krav: Vurderer oppstart av produksjon for salg av et visst omfang – næring/tilleggsnæring
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• NLR Økologisk Rådgivingsavtale 

(Første rådgivingsavtale er ofte brukt til Økoplan og innmelding i Debio)

• 10 timer rådgiving til kr 350/time – forutsetter plan om økologisk produksjon

• En avtale per år

• Tilpasset det enkelte bruk sine behov

• Innmelding i Debio sin kontrollordning og omlegging

• Tilpassing til regelverk, bygninger, vekstskifte, ugress, gjødsling, lufting av husdyr m.m.

• Mål: Økobonden skal lykkes!

• NLR Økologisk Grupperåd

• Samlinger med fokus på økologisk produksjon

• Enkeltsamlinger inne eller i felt eller faste grupper i møteserie

• Både konvensjonelle og økologiske kan delta, men fokus er på økologisk godkjent
produksjon
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Økosatsing i NORSØK og NLR etter de økologiske 
foregangsfylkene siden 2019 – fem fagområder

Ny ordning: Nasjonale økologiske fagressurser 

• Rådgivere med spisskompetanse som bidrar i hele landet på tvers av regionene

• Samarbeider med lokale NLR-rådgivere for å sikre lokalt tilpasset rådgiving og kompetansebygging lokalt

• Samarbeid med NLR sentralt – fagavdeling og informasjonsavdeling

• Bidrar også med egne timer og fagkompetanse inn i prosjekter i regi av andre (Statsforvalteren m.fl.) 

• Foredrag, kurs og markdager, regionale og landsdekkende, digitale og fysiske

FoU prosjekter, bl.a. utprøving av sorter av grønnsaker og poteter i ulike landsdeler

Bevilgningen for 2022 kuttet

Videre finansiering av ordningen er ikke avklart
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Nasjonale økologiske fagressurser innen småskala grønt:  

April 2022: 
Webinar «Innføring  om næringsforsyning og gjødselplanlegging i markedshage» – åpent for alle

Vekstsesongen 2022: 
Lokale markvandringer og kursdager i felt i regi av NLR regionene 

Høsten 2022: 
Grunnleggende kurs, en serie på 6-8 kvelder i regi av NLR, åpen for alle

Tilbudene blir annonsert på Markedshage.no og NLR sine nettsider

• Thomas Holz

• Hans Gaffke

• Kari Bysveen
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Aktiviteter fremover: (tilbudene blir annonsert på www.markedshage.no og gjennom NLR sine kanaler)

http://www.markedshage.no/
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Mentorordninga i landbruket

Mentorordning i NLR

• For nye bønder i landbruket, unge bønder blir prioritert

• Tradisjonelle og nye landbruksnæringer

• Midler gjennom Jordbruksforhandlingene

• Samarbeid med Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget, Norsk Landbruksrådgiving og 
Innovasjon Norge på regionnivå



Mentorordninga i landbruket

Mentor

• Produsent med erfaring innen sitt fagfelt

• Geografisk nær den nye produsenten

• Blir godtgjort for arbeidetet etter faste rammer

• Du kan komme med ønske om navngitt mentor



Ny produsent/adept

• Alle nye produsenter kan søke

• Unge produsenter under 35 år blir prioritert

• Ha en klar målsetting med deltakelse
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Mentorordninga i landbruket

Årshjul

• Søknadsfrist 1. desember. Søknadsportaler på 
https://www.nlr.no/mentor/

• Oppstartssamling regionvis i januar 

• Nettverkssamling regionvis på høsten

• Rapporteringsfrist 1. desember

https://www.nlr.no/mentor/


Mentorordninga i landbruket

Ramme

• 5 møter mellom mentor og ny produsent

• Mentor får kr 8000 for arbeidet + reiseutgifter

• Møtegodtgjøring for oppstart- og avslutningssamling til 
mentor + eventuelle reiseutgifter

• Rapport må godkjennes av NLR før utbetaling



Deltakelse 2021

18 par på markedshage og 
småskalaproduksjon
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