
– Valget var egentlig enkelt, enten måtte vi 
selge mindre av utstyret eller så måtte vi 
utvide kapasiteten, sier daglig leder i 
Agromiljø, Kyrre Vastveit. 

– Det er et betydelig økonomisk løft og en 
investering for eierne, men det betyr jo bare 
at vi har tro på fremtiden, legger han til. 

Har klart det umulige 
Der andre selskaper importerer utstyr fra  
utenlandske produsenter, har Agromiljø 
klart det få andre klarer: å få lønnsomhet 
med norskproduserte landbruksmaskiner. 

Selskapet hadde 30-års jubileum i fjor og 
har vokst fra «nær sagt ingenting» til å bli 
en betydelig og stor produsent av utstyr for 
gjødselhåndtering.

Agromiljø AS produserer utstyr og tilbehør 
for håndtering av flytende husdyrgjødsel 
(gylle). 

Egen norsk patent
Helt konkret produserer Agromiljø stripe-
spredere og fordelerhus - altså en funksjon 
som sprer flytende gjødsel rett ned i jorda. 
Agromiljø har utviklet en egen patent på 
fordelerhuset - funksjonen som sitter på top-
pen og fordeler gjødselen ned i de mellom 40 
og 60 slangene tilknyttet stripesprederen. 

– Det finnes mange stripespredere på 
markedet, men det unike er vårt fordelerhus 
i rustfritt stål. Måten husdyrgjødselen blir 
fordelt på ned i slangene, er innovativ og 
nyskapende, og dette har vi patent på. 

Agronomiske fordeler 
Grunntanken hos Agromiljø er å 
bidra til å gjøre landbruket effektivt 
samtidig som miljøaspektene ivaretas. 

– Hele prinsippet vårt er å være agronomisk 
- altså at du behandler dette på en måte som 
er bra for faget agronomi, forklarer Vastveit. 

– Det som er fordelen med å legge gjødselen 
rett ned i bakken er at det lukter mindre, 
næringsstoffene slippes ikke ut i lufta, pluss 
at du får bedre utnyttelse av næringsstoffene 
fra gjødselen ned i jorda. 

Vastveit påpeker også at man ved bruk av 
stripespreder og slangesystemer reduserer 
jordpakkingen, noe som er spesielt viktig ved 
bæresvak jord, noe mange bønder er opptatt 
av. 

Effektivt, miljøvennlig og varig
Slangespredning bidrar i tillegg til at bønder 
lettere kan møte kravene om høyere 
effektivitet. 

– Dette er både en miljøvennlig, agronomisk 
og en mer effektiv måte å spre gjødsel på enn 
det å kjøre med en 30 tonns tankvogn. 

– I forhold til de tøffe norske klimatiske for-
holdene som vi har, så viser det seg at lakkert 
utstyr ikke holder i lengden. Rustfritt og 
galvanisert stål som brukes i vår produksjon, 
forlenger levetiden på utstyret vesentlig.

Etter 30 års suksessfull drift av norskprodusert landbruksutstyr, besluttet Agromiljø i 2018 
å utvide fabrikklokalene for å møte en stadig større etterspørsel. 

Suksess med norskprodusert 
landbruksutstyr. 

Krever større produksjonslokaler: I disse 
dager flytter Agromiljø AS inn i nye, større 
produksjonslokaler. Fabrikken utvides fra 450m² 
til 2500m². 

-graset er grønnere på vår side!

• Agromiljø tilbyr et fullt spekter av produkter 
innen håndtering av flytende husdyrgjødsel.

• Lokalisert på Finnøy i Ryfylke.
• Har produsert stripespredere i mer enn 25 år, 

selskapet feiret 30-årsjubileum i 2018.
• Fokusområder: Kvalitet, Miljøvennlig, Agronomi 

og Innovativ
• Laget for tøffe norske forhold

FAKTA

ANNONSE FRA AGROMILJØ

– Ikke minst er vi stolte av 
å være norskprodusert. De 
fleste andre som selger slikt 
utstyr i Norge baserer seg på 
import. Mens vi er norske og 
lager dette lokalt, sier 
Vastveit. 


