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Søknad om kommunalt tilskudd for 2021 

 

Landbruk Nordvest søker Smøla kommune om et tilskudd på kr 40 000,- for 2021.  
 
Søknaden begrunnes slik: 

• Landbruk Nordvest har 31 medlemmer i Smøla kommune. Det er 47 % av alle 
som søker produksjonstilskudd, ei oppslutning vi ønsker å øke 

• NILF (nå NIBIO) undersøkelsen i 2012 dokumenterer ei verdiskaping innen 
jordbruksnæringa i Smøla tilsvarende 19,2 millioner kroner ved hjelp av 75,4 
årsverk i primærproduksjonen 

• Verdien av lokal rådgiving i form av merverdi har ikke blitt målt i Smøla 
kommune, ei heller i andre kommuner i Møre og Romsdal 

• Likevel vil vi hevde at uten lokal rådgiving som grunnlag for å følge opp stadig 
mer omfattende pålegg som gjødslingsplan, integrert plantevern, forskrifter 
for spredning av husdyrgjødsel, hms forskrifter m.m, ville denne 
verdiskapinga bli kraftig redusert – både i form av reduserte tilskudd og lavere 
arealproduktivitet 

• Det er viktigere enn noen gang at det finnes et oppegående rådgivingsapparat 
som utfyller kommunal forvaltning, der bøndene kan få hjelp på områder der 
kommunen verken har kapasitet og/eller kompetanse 

• Landbruksrådgivinga er i sterk endring og har overtatt lokale og regionale 
myndigheters rådgiverfunksjon, slik som jordprøvetaking, 
gjødslingsplanlegging, dreneringsplaner og miljøplaner 

• Regionale og lokale, offentlige myndigheter har forvaltningsfunksjoner, som er 
viktige og supplerende ift rådgiving – rådgiving og forvaltning er lokale og 
regionale samarbeidspartnere som utfyller hverandre 
 

Landbruk Nordvest er ei samvirkebedrift eid av 1 361 aktive bønder,. Vi har 
hovedkontor i Molde, avdelingskontor  i Ørsta, Valldal, Sunndalsøra og Surnadal, og 
leier kontorplass for rådgivere i Tustna og Tingvoll. Landbruk Nordvest har 
ambisjoner om å være landbruket sitt førstevalg innen rådgiving i jord- og plantefag, 
byggteknisk planlegging, økonomi og avløser, vikar- og personaltjenester i Møre og 
Romsdal. Vi er en del av rådgivingsapparatet til både Norske Landbrukstenester og 
Norsk Landbruksrådgiving. 
 
Landbruk Nordvest har virksomhet i 24 av 26 kommuner i Møre og Romsdal. 
Tilskuddet fra kommunene er viktige inntekter for Landbruk Nordvest. Tilskuddet 
dokumenterer at kommunene verdsetter landbruksnæringa ved å støtte 
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rådgivingsapparatet økonomisk. I tillegg gjør den økonomiske støtta fra kommunene 
oss i stand til å gjøre en enda bedre jobb med å hjelpe bøndene til å forbedre drifta 
slik at flest mulig kan opprettholde og videreutvikle sin primærproduksjon. 
Oppsummering: 

1. Vi har et tett og godt samarbeid med kommunale landbrukskontor, og er en 
del av et viktig faglig nettverk. 

2. Rådgivinga ble i sin tid etablert med kommunene som en av tre nødvendige 
parter (bonde, stat og kommune). Det handler derfor også om å ta ansvar for å 
ta vare på vellykkede institusjoner og forhindre forvitring. 

3. Vi er et viktig kunnskapssenter for flere av fagfelta bøndene trenger 
konsulenter på, slik som utarbeiding av gjødslingsplaner, miljøplaner, 
plantevernråd, valg av såvare, gjødsel, ensileringsmiddel, tekniske spørsmål, 
økologi, kulturlandskap, bedriftsrådgiving m.m. Vi hjelper også til med 
prosjektsøknader som kan tilføre kommunene midler gjennom miljøtiltak på 
gardsbruk. 

4. Kommuner og lokalsamfunn i Møre og Romsdal har behov for lønnsomme 
gårdsbruk og vår rådgivning er med på å styrke økonomien blant så vel 
medlemsmassen som naboer og kjente av disse som raskt tar til seg oppdatert 
kunnskap: levende kunnskap-levende landbruk. 

5. Drifta av Landbruk Nordvest er nøktern og minimumsbasert. Støtte fra 
kommunene gjør at kontingentene er moderate, bidrar til kostnadsreduksjon 
og til at landbruksrådgivinga får stor medlemsoppslutning. Dette gir god 
uttelling når midlene fra staten skal fordeles mellom enhetene innenfor Norsk 
Landbruksrådgiving. 

6. Sist, men ikke minst, Landbruk Nordvest er pr dato den eneste virksomheten i 
Norge som leverer et helhetlig tilbud til landbruksnæringa: rådgiving, hms, 
velferdstjenester og beredskap. 

 
Medlemsbladet Ringreven kommer ut med 2 nummer årlig og sendes til 
landbrukskontoret i kommunen, men kan også leses på http://nordvest.nlr.no. 
Tilleggsinformasjon innen velferdsområdet finnes her:  www.landbruknordvest.no 
 

Dersom dere trenger flere opplysninger om Landbruk Nordvest, kan dere henvende 
dere til daglig leder på tlf 419 00 031. 
 
Om ønskelig stiller vi opp og informerer formannskap/kommunestyre om aktiviteten 
i Landbruk Nordvest. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Rune Sjåholm  
Daglig leder 
rune.sjaholm@nlr.no 
+47419 00 031 
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