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DATA	   Østa)ells	  

Medlemmer	   1206	  

Medarbeidere,	  årverk	   18	  
Medarbeideere,	  
hoder	   23	  

Kontorer	   7	  

RÅDGIVINGSOMRÅDER	   Østa)ells	  
Korn	  og	  frøvekster	   3,0	  
Grovfôrvekster	   3,5	  
Poteter	   0,25	  
Frukt	   1,0	  
Bær	   1,0	  
Økologisk	  landbruk	   2,0	  
Byggteknisk	  rådgiving	   2,0	  
Økonomi	   3,0	  
Miljøspørsmål	  og	  kulturlandskap	   1,0	  
Administrasjon	   1,5	  

SUM	  +	  NLR	  HMS	   18,25	  

Norsk Landbruksrådgiving 
Østafjells er en forening som er eid 
og styrt av medlemmene, og
geografisk har vi de fleste 
medlemmene i Buskerud, Telemark, 
Vestfold og Asker og Bærum.
Norsk Landbruksrådgiving 
Østafjells driver uavhengig 
rådgiving innen landbruket. Innen 
jord- og plantekultur, teknikk og 
økonomi. I tillegg har vi mange 
kurs, innlegg og foredrag innenfor 
våre arbeidsområder.

. Vi har ca. 55 forsøksfelt for korn og 5 til 10 
forsøksfelt for grovfor og frø. I tillegg en rekke i 
frukt og bær.
Ca. 100 Markvandringer pr år.  



Våre tanker og behov rundt Buskerud Gård / 
Kompetansesenter. 

Vårt behov: 
•  Kontorplass til 6-8
•  Lager til forsøksutstyr og         

arbeidsplass til forsøkstekniker.
•  Plassering av forsøksfelt.
•  En utleier som forstår vårt 

behov og vår rolle i næringen. 
•  Være en del av et fagmiljø. 
•  Rekruttering av arbeidskraft 

(rådgivere/teknikere).
•  Lokaler og arenaer til kurs, 

fagmøter og etterutdanning

Hva kan vi bidra med: 
•  Kompetanse.
•  Ta oppdrag for andre som er 

lokalisert på Buskerud.
•  Være en vesentlig del av et 

fagmiljøet. Tiltrekke seg 
kompetanse. 

•  Tilby interessante 
opplæringsarenaer. 

•  Voksenopplæring og 
etterutdanning. 

•  At bonden får et sted å 
henvende seg.



Effektar av landbruksutdanning
•  Mjølkeprodusentar med 

landbruksutdanning: 
     -tener meir pengar
     -tek betre beslutningar 
     -er meir opptekne av framtida og    
      vegval,
     -er meir på hogget (proaktive) enn     
      produsentar utan landbruksutdanning

•  Mjølkeprodusentar med 
landbruksutdanning lærer òg meir av å 
diskutere med andre produsentar  

PhD- thesis 2013, NHH, B.G.Hansen. 



Grovfôr���
- fokus på avling, kvalitet og kostnader!

Vekt 
kg

Tørrstoff-
%

Kvalitet FEm FEm pr ball

Ikke fortørket rundball 800 20 0,9 144
Fortørket rundball 700 30 0,9 189
Differanse -100 +10 - +45

•  Forutsatt 100 000 FEm og 
pressekostnad pr ball på kr 120:
–  165 færre baller med fortørking
–  Kr 19 800 i sparte kostnader

Eksempel: Fortørking av grovfôr:



Korn

Redusert 
avling  pga. 
sopp

Høstet 
avling

Kostnad 
plantevern

Redusert resultat pr 
daa (kornpris kr 
2,40)

Uten plantevern 20 % 320 kg - 192
Med plantevern - 400 kg 50 pr daa 50
Differanse 142

Eksempel:
Plantevern mot sopp i korn ved normalavling på 400 kg/daa:

Med 200 dekar utgjør riktig plantevern i dette tilfellet kr 28 400 på resultatet

Få stilt riktig diagnose i åkeren
Velg riktig sort, gjødsel og plantevern

ü

ü



Potet og grønnsaker
Kunnskap fra planteforsøk gir 
økt lønnsomhet

ü

Økt avling  med 
delgjødsling Avling

Beregnet 
dekningsbidrag

Vanlig gjødsling - 3 000 kg Kr 4 140
Delgjødsling 10 % 3 300 kg Kr 4 770
Differanse Kr    630

Delgjødsling i matpotet med avling på 3 000 kg/daa:Eksempel:

Med 100 dekar utgjør økt dekningsbidrag kr 63 000 pr år



Økologisk produksjon

Tall fra TINE Effektivitetskontroll, økologiske produsenter i 
Trøndelag 2013:

Faktatall:

- fokus på god agronomi er ekstra viktig!

Beste 1/3 Laveste 1/3 Snitt
Grovfôravling pr daa 359 294 330
Grovfôropptak pr ku/dag 9,4 8,7 9,3
DB pr årsku u/tilskudd 27 384 20 142 23 907

Rådgiving økologisk:
•  Økologisk førsteråd
•  Rådgivingsavtaler individuelt
•  Grupperådgiving


