
Innspill til budsjettvedtak for 2020 og økonomiplan 2020-2023 
 
Til gruppelederne i kommunestyret 
 
Viser til Trysil kommunes budsjettvedtak for 2020 og økonomiplan 2020-2023 hvor det står at 
tilskuddet til Norsk Landbruksrådgivning (NLR, tidligere Forsøksringen) utgår.  
 
Forstår at kommunen er i en økonomisk vanskelig situasjon. Jeg tror derfor det ville være lurt av 
kommunen å fortsette å støtte NLR for å sikre skatteinntekter og kontorplassering i kommunen. Da 
NLR stillingen ikke lønnes av kommunen, betyr det at kommunen får skatteinntekter på stillingen 
som er høyere enn det tilskuddet det er søkt om fra kommunen. I min kontrakt med NLR står det at 
jeg kan flyttes til andre kontor. Høsten 2018 ble kontoret i Trysil bare bemannet en dag i uka, resten 
av tiden ble gårdbrukerne i kommunen servet fra Tynset og Blæstad. Jeg ble ansatt i 80 % stilling i 
NLR i Trysil i januar 2019. Slik jeg ser det vil det derfor være lurt av kommunen å sikre at NLR 
fortsetter å være i Trysil både for å få skatteinntekter og fordi vi bidrar positivt for næringslivet i 
kommunen. Vi har også stilt opp gratis med faglig innhold og mat på flere arrangementer vi har hatt i 
samarbeid med kommunen.  
 
I fjor bidro vi bl.a med dette i Trysil: 
 

- Markdag om jord med Kari Bysveen fra NLR  
- Foredrag om slitasje i gjødselkjellere med Einar Dobloug fra NLR  
- Fagdag om husdyrgjødsel med Oddbjørn Kval-Engstad fra NLR 
- Markdag om husdyrgjødsel med Rune Granås og meg fra NLR  
- Førstehjelpskurs for bønder 
- Arrangerte plantekunnskapskonkurranse på Åpen Gård på Støa 
- Forsøksarbeid (Tid for gjødsling etter første slått og kaliumgjødsling) 
- Gjødselplanlegging og utarbeidelse av kart som gårdbrukerne må ha for å unngå trekk i 

produksjonstilskudd. Produksjonstilskudd utgjør en stor del av bøndenes driftsinntekter. 
- Har fått redusert bøndenes analyse kostnader ved den lovpålagte jordprøvetakingen ved å 

undersøke tilbud fra ulike analysebyråer og direkte levering av jordprøver til analysefirma 
- Har gitt bønder råd i forbindelse med faglige utfordringer 

 
Det er mange aktører som tilbyr ulike produkter av ulik kvalitet og nytteverdi til bøndene og det er 
ofte store investeringer som skal gjøres. Å være gårdbruker er et sammensatt yrke som krever 
kunnskap på mange felt. Det er derfor viktig å ha en uavhengig rådgivningstjeneste bøndene kan 
rådføre seg med slik at de blir i bedre stand til å ta gode valg. Norsk Landbruksrådgivning er en 
uavhengig rådgivnings organisasjon som bistår med faglig rådgivning innen bl.a grasproduksjon, 
grønnsaksdyrking, landbruksbygg, HMS, maskinteknikk og økologisk landbruk.  
 
NLR kan bidra positivt for landbruket, næringsutviklingen og skatteinntektene i Trysil kommune.  
Vi har imidlertid også dårlig økonomi. Håper derfor tilskuddet til NLR kan tas med som ekstra 
bevilgning i år, eller evt. gjeninnføres neste år dersom det er mulig.  
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