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Innkalling til årsmøte i  
 Landbruk Nord 

 
  

 Herved innkalles det til årsmøte i Landbruk Nord 
 

25.4.2012 på Vollan Gjestestue, Nordkjosbotn kl. 1100 
 
Møt du også, og kom med innspill på hva Landbruk Nord skal satse på.  
 
I forbindelse med nye regler for selskap med begrenset ansvar (BA), og krav om tilpasning 
til samvirkeloven må Landbruk Nord endre organisasjonsform fra BA til SA  og innrette seg 
etter den nye samvirkeloven innen 1.1.2013. I denne forbindelse må vedtektene tilpasses 
samvirkeloven fullt ut. 
 
 
Saker til behandling 
 
1. Åpning 
2. Godkjenning av innkalling  
3. Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen 
4. Godkjenning av sakslista 
5. Årsmelding  2011 
6. Regnskap 2011 og revisjonsmelding 
7. Arbeidsplan og budsjett 2012, til orientering 
8. Vedtektsendringer i forhold med tilpasning til ny samvirkelov med endringer. 
9. Valg 
 
 * Valg av leder for 1 år 
 * Valg av nestleder 
 * Valg av styremedlemmer for 2 år 
 * Valg av varamedlemmer til styret (nummerorden) for 1 år 
 * Valg av revisor 
 * Valg av medlem til valgkomiteen for 2012 
 
  

Kaffe og noe til blir servert, etter årsmøte tar vi lunsj med varm mat. 
  
 
 

 Vel møtt!  
 
 
 

Styret 
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Styreleder har ordet 

Widar Skogan, styreleder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Landbruk Nord leverer med 
dette sin sjette årsmelding. 
Det har vært seks  
utfordrende og spennende år 
med jevn aktivitetsøkning 
hele tiden. Styret har hele 
tiden vært seg bevisst at 
Landbruk Nord skal tilby et 
bredt og samordnet tjeneste– 
og veiledningstilbud til  
landbruket, og påta seg opp-
gaver innen forsøks-
virksomhet, offentlig tjeneste-
yting, bygdeutvikling og øvrig 
næringsliv. I tråd med dette 
er det en rekke nye oppgaver 
på vei til Landbruk Nord. Mer 
om dette på årsmøtet. 
 
I årsmeldinga kan du lese om 
et aktivt driftsår i Landbruk 
Nord. Våre ansatte er et godt 
team med bred fag- 
kompetanse. Våronnavisa er 
et godt eksempel på vårt  
faglige arbeid og samarbeid i 
Norsk Landbruksrådgivning i 
Nord-Norge.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Som medlem oppfordres du 
til å bruke Landbruk Nord og 
etterspørre tjenester i ditt 
eget samvirkeforetak. Det er 
ikke bare et forslitt utsagn at 
sammen er vi sterke, det er 
faktisk en sammenheng mel-
lom høy omsetning, aktive 
medlemmer og muligheten til 
å løse et bredere spekter av 
oppgaver for landbruks-
næringa.  
 
Etter tre år med underskudd 
er det godt å kunne legge 
fram et positivt økonomisk 
driftsresultat for 2011. Den 
viktigste årsaken til dette  
positive resultatet har vært et 
sterkt fokus på kostnadssida 
og en rekke poster er  
redusert i forhold til tidligere 
år. Det er godt å kunne  
konstatere at vi nå har fått ei 
drift i positiv balanse og et 
godt grunnlag å bygge videre 
på.  
For Landbruk Nord er det helt 
nødvendig å være fremtids-
rettet og innovativ og satse 
på kunnskapsutvikling og  
tjenester som etterspørres i 
landbruksnæringa. 
 
Landbruk Nord er et  
samvirkeforetak uten  
utbetaling av utbytte til eierne 
og har derfor ikke som formål 
å få et høyest mulig resultat 
på bunnlinja. Målet vårt er å 
tilby landbruksnæringa god 
rådgivning og gode tjenester 
til en fornuftig pris. I budsjett-
arbeidet vurderer vi  
prissetting opp mot kostnads-
utvikling og forsøker hele  
tiden å sikre en tilstrekkelig 
egenkapital.  
 
 
 
 
 
 
 

Som medlem oppfordres du 
til å møte opp på årsmøte for 
å gi din vurdering av drifta og 
ikke minst stille forventninger 
til framtidas Landbruk Nord. 
 
I privat virksomhet må de  
ansatte hele tiden levere et 
produkt og  tjenester som 
selger så godt at bedriften 
tjener nok penger til lønn, 
pensjon og andre driftsutgif-
ter. Dette gjør arbeidsdagen i 
Landbruk Nord både  
krevende, spennende og  
givende.  
Daglig leder og de ansatte 
har klart det i 2011 og det vil 
de også gjøre i fortsettelsen. 
 
 
 
 
 
 
Velkommen til årsmøte på 
Vollan Gjestestue  
onsdag 25. april.  
 
 
 
Widar Skogan 
styreleder 
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Landbruk Nord Eiendom AS: 
Status på næringseiendommen  
gjennomgås på hvert styremøte og er fast 
sak. Regnskap, budsjett og arbeidsplan er 
beskrevet på side 8 i årsmeldinga. 
 
Regnskap og budsjett for Landbruk 
Nord:  
Regnskapet er fast sak på alle styremøter. 
Budsjettet revideres en til to ganger årlig. I 
tillegg sees dette i sammenheng med inn-
tjeningen på avdelingene. 
 
Strategiplan for 2012-2017: 
Styret har startet dette arbeidet, og vil fort-
sette neste år, og har som mål å bli ferdig 
med denne innen utgangen av 2012. 
 
Prosjekt: ”Landbruksdagan i Balsfjord”: 
Prosjektbeskrivelse og søknad ble gjen-
nomarbeidet og ferdig dette året. Det ble 
arrangert to fagdager i forbindelse med 
landbruksmessa. Disse dagene foregikk på 
Storsteinnes i rådhuset til Balsfjord  
kommune. Målet er at disse dagene skal 
arrangeres hvert år i september.  
 
Vedtekter: gjennomgang og endringer av 
vedtekter i forhold til tilpasning av ny  
samvirkelov som trer i kraft ved utgangen 
av 2012. Egen sak på årsmøtet. 
 

 

 

Valg av arbeidsgivertilknytning: 
Vår tidligere arbeidsgiverforening,  
Landbrukets arbeidsgiverforening (LA) blir 
lagt ned. I denne forbindelse har det vært 
drøftinger og innspill til valgene for oss fra 
våre hovedorganisasjonen, Norske Land-
brukstjenester og Norsk Landbruksrådgiv-
ning. Styret i har vedtatt å ha arbeidsgiver-
tilknytning gjennom NHO Mat og Landbruk. 
 
Samarbeid/fusjon mellom  
Norsk Landbruksrådgivning (NLR) og 
Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS): 
NLR har fått henvendelse fra LHMS  
sentralt hvor de ønsker å drøfte en felles 
organisasjon med NLR. Dette bl.a for å re-
dusere antall organisasjoner i landbruket, 
da det stadig blir færre bønder til å betale 
og drifte organisasjonene. Dette er et  
krevende  arbeid som fortsette. 
 
I tillegg har styret vært representert på  
arrangementer  innenfor  
Landbruksorganisasjonene. Kan nevne 
årsmøter til NLR og NLT,  
Arktisk potetkvalitet. 
 
Avdelingene: Rekruttering/lønnsadm., 
byggeteknisk planlegging  og rådgivning 
innen jord– og plantekultur blir fulgt opp på 
hvert styremøte og er fast på sak på styre-
møtene. 

Styrets aktivitet  
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ÅRSMELDING 2011 

 
Styret 
Etter årsmøtet i 2010 har styret hatt følgende sammensetning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  vara: Jan Arne Waltenberg , Lyngen kommune— møter fast på alle styremøter 
2.  vara:  May Kjellaug Pettersen, Lyngen kommune 
3.   vara: Sverre Hågbø, Målselv kommune 
 
Verneombud for verneområdet ansatte avløsere, er Oddvar Aamo, Salangen (Sørregionen) 
Verneombud for verneområdet ansatte kontorpersonalet, er Roger Østvik 
 

 Widar Skogan, Meistervik 
Driver med kjøttproduksjon på sau  
i Balsfjord kommune 
Tlf.: 416 83 718 
widskoga@online.no  

 Terje Johansen, Dyrøy 
Driver med melkeproduksjon på Geit. Driver egen 
bedrift, Tema AS i tillegg til gårdsdriften. Bor i  
Bjørkebakken i Dyrøy kommune. 
Tlf.: 901 70 013 
Tema.as@c2i.net 

  
Hilde Nyland, Sjøvegan 
Driver med melkeproduksjon 
på ku i Salangen kommune 
Tlf.: 905 20 877 
hilde.nyland@nordixnett.no 

 Agnete Kristoffersen, Laksvatn 
Driver med melkeproduksjon på ku og 
oppdrett av Islandshest i Balsfjord kommune 
Tlf.: 997 01 344 
agnete.kristoffersen@c2i.net 

 Øystein Iselvmo, Kirkesnes 
Driver med melkeproduksjon på ku  
i Målselv kommune 
Tlf.: 414 80 020 
oeysise@online.no 

Styreleder 

Nestleder 

Styremedlem 

Styremedlem 

Styremedlem 
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Har du en Smarttelefon? 
Skann denne QR-koden og les mer om hvordan du kan bli medlem 

av Felleskjøpet på www.felleskjopet.no via denne QR-koden!

Mange fordeler!
Som medlem i Felleskjøpet har du tilgang på mye som vil gi deg bedre lønnsomhet - 

både som bonde og privatperson. Samtidig får du anledning til å delta i styringen av 

organisasjonen. Slik er du med og bestemmer over din egen fremtid - i et lojalt samspill 

med mange andre gårdbrukere. Blant medlemsfordelene fi nner du garantert noe som vil 

gjøre dagen lettere. Les mer på våre medlemssider på www.felleskjopet.no.
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LANDBRUK NORD EIENDOM AS 
 
 

Landbruk Nord BA har eid og 
drevet eiendommen i 6 år.  
Det er flere oppgaver som 
har kontinuerlig tilsyn. Små-
vedlikehold, strøing og snø-
måking. Kontinuerlig tilsyn til 

ventilasjonsanlegget, brann-
anlegget og andre tekniske  
og vedlikeholdsoppgaver.  
 
Utleie av møterommet på 
dagtid har vært økende i året 

som har gått. Dette leies ut 
på dagtid.  

Kontoer/Noter 2010 2009 

Driftsinntekter (1)  1 350 724  1 390 812 

Sum driftsinntekter  1 350 724  1 390 812 
Adm.kostnader (2)   (150 000)   (280 000) 

Avskrivninger  (3)   (251 000)   (236 016) 

Annen driftskostnad   (356 466)  

Sum drifts.kostn.   (757 466)   (861 778) 
Driftsresultat     593 258     529 034 
Renteinntekt         1 060        1 034 

Sum finansinnt.         1 060        1 043 
Rentekostnader   (725 828)   (755 466) 

Sum rentekostn.   (725 828)   (755 466) 
Netto finans   (724 769)   (754 432) 
Ordinært res.før skatt   (131 511)   (225 399) 
Skattekostn. på resultat (5)       41 699       62 883 

Ordinært resultat     (89 812)   (162 516) 
Årets resultat     (89 812)   (162 516) 
   

Overføringer   

Annen egenkapital (6)    (24 313)  (162 516) 

Sum    (89 812)  (162 516) 

Udekket tap    (65 499)              0 

2011 

 1 370 090 

 1 370 090 
  (350 000) 

   145 000 

  (369 631) 

  (574 631) 
   795 459 
 

 
  (689 306) 

  (689 306) 
  (689 306) 
    106 153 
    (46 831) 

     59 322 
     59 322 
 

 

    59 322 

 

    59 322 

Resultatregnskap 2011  
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 Eiendeler 2011 2010 

Anleggsmidler   

Utsatt skattefordel (5)          5 945         52 776 

Sum eiendeler          5 945         52 776 

Varige driftsmidler   

Tomter, bygninger  (3&4) 11 519 000 11 365 000 

Driftsløsøre inventar (3)        39 000        48 000 

Sum varige driftsmidler 11 558 000 11 413 000 

Sum anleggsmidler 11 563 945 11 465 776 

Fordringer   

Kundefordringer                 0            700 

Andre fordringer        35 000        39 036 

Sum fordringer        35 000       39 736 

Bankinnskudd, kontanter          3 631       76 164 

Sum bankinnskudd          3 631       76 164 

Sum omløpsmidler        38 631     115 899 

Sum eiendeler 11 602 576 11 581 675 

   

Egenkapital og Gjeld 2011 2010 

Innskutt egenkapital   

Aksjekapital (6)     100 000      100 000 

Sum aksjekapital     100 000      100 000 

Opptjent egenkapital   

Udekket tap (6)      (6 177)      (65 499) 

Sum opptjent egenkapital        6 177      (65 499) 

Sum egenkapital      93 823        34 501 

Gjeld   

Annen langsiktig gjeld   

Gjeld kredittinst. (4)    8 209 059    8 545 111 

Langsiktig konserngj  (4)   3 132 943    2 782 943 

Sum annen langsiktig 
gjeld 

11 342 002  11 328 054 

Sum langsiktig gjeld 11 342 002 11 328 054 

Leverandørgjeld        17 152        11 752 

Skyldig offentlige avgifter        24 610                 0 

Annen korts.gjeld      124 988       207 368 

Sum kortsiktig gjeld      166 751       219 120 

Sum gjeld 11 508 753  11 547 174 

Sum egenkapital og gjeld 11 602 576  11 581 675 

Balanse pr. 31.12.2011 Budsjett 2012 

Leieinntekt  pliktig Kr.     - 402 824 

Fellesutgifter u/mva Kr.     - 102 000 

Sum inntekter Kr.  - 1 514 583 

Avskrivninger bygning Kr.       176 000 

Renovasjon, vann , avløp Kr          30 000 

Strøm Kr.       165 000 

Div. kostnader Kr.           2 000 

Repr./vedlikehold Kr.         45 000 

Honorar, adm. kostn. LN Kr.       200 000 

Revisjonshonorar Kr.         15 000 

Kontorrekvisita Kr.              500 

Sum Kr.       657 500 

Forsikring Kr.         48 000 

Eiendomsskatt Kr.         38 500 

Bankgebyr Kr            3 000 

Sum Kr.        89 500 

Renteinntekt Kr.     - 220 000 

Rentekostnad Kr.       435 000 

Sum Kr.      735 000 

Årsresultat før skatt Kr.      - 32 583 

Leieinntekt mva fri Kr.     - 926 759 

Leieinntekt møterom Kr.       - 20 000 

Fellesutgifter m/mva Kr.       - 63 000 

  

Avskrivninger inventar Kr.           9 000 

Brøyting, strøing Kr.         15 000 

  

Rentekostnad banklån Kr.       520 000 

Arbeidsplan 2012 
 
 Utleie av møterom 
 Utleie av ledige kontorer 
 Brannøvelse 
 Vedlikehold 
 Generell oppfølging av bygget 
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Tittel Arrangør, sted Dato   
Kvalitetsrådgivning innen jord– og 
plantefag 

Norsk Landbruksrådgivning, 
Gardermoen 

20.1.2011 Unni 

Møte ang. nettbasert  
agronomutdanning 

Troms Landbruksfaglige  
senter, Gibostad 

18.1.2011 Unni 

Framtidig samarbeid blant  
Rådgivningsenhetene i Nord Norge 

Norsk Landbruksrådgivning 19.1.2011 Unni 

Bonden som byggherre 
(kursledersamling) 

Norsk Landbruksrådgivning, 
Gardermoen 

26.1.2011 Unni 

Fornying av IA-avtalen med NAV NAV, Troms, Storsteinnes 4.2.2011 Unni, Hilde 
A, Roger 

Møteplass: geitprodusenter i Balsfjord, 
Målselv og Bardu 

Kompetansesenter Geit, 
Tine Storsteinnes 

9.2.2011 Unni 

Lederskolen NLR Norsk Landbruksrådgivning, 
Gardermoen 

17.2-18.2.2011 Unni 

Møte i Næringsutvikling på gården Landbruk Nord, Norsk  
Landbruksrådgivning,  
Storsteinnes 

23.2.2011 Unni, Marit, 
Ragnvald 

Oppstartmøte: Næringsutvikling på 
gården 

Landbruk Nord, Norsk Land-
bruksrådgivning, Bardufoss 

15.3.2011 Unni, Marit, 
Ragnvald 

Seminar: Tromslandbruket - Regional 
analyse, mulighetsrom, utfordringer, 
virkemidler og veivalg 

Bygdeforskning og Fylkes-
mannen i Troms, Tromsø 

11.4.2011 Unni 

Årsmøte, Landbruk Nord Landbruk Nord, Nordkjosbotn 28.4.2011 Unni 

Møte ang. ”rekruttering til landbruket i 
Troms gjennom Senja vgs” 

Troms Landbruksfaglige  
senter og Senja VGS,  
Gibostad 

3.5.2011 Unni 

Lederskolen Norsk Landbruksrådgivning, 
Gardermoen 

27.5-28.5.2011 Unni 

Fagdag: Byggeplanlegging, gårdsbruk 
               Rekruttering til bondeyrket 

Landbruk Nord, 
Storsteinnes 

23.6.2011 Unni 

 Fylkesmannen i Troms, 
Tromsø 

16.8.2011 Unni 

Møte, beredskapsavløsning for Troms Fylkesmannen i Troms 31.8.2011 Unni, Kirsti 

Lederskolen, NLR Norsk Landbruksrådgivning, 
Gardermoen 

21.9-22.9.2011 Unni 

Kurs Lønnsadm. Norske Landbrukstjenester, 
Stjørdalen 

11.10.2011 Kirsti 

Høstsamlinga NLT Norske Landbrukstjenester, 
Stjørdalen 

12.10-
13.10.2011 

Kirsti,  
Anne-Kariin 

Landbrukscafe i Nordreisa Nordreisa kommune,  
Landbruksavd. 

27.10.2011 Unni, Kirsti, 
Ellen 

Kursuka Norsk Landbruksrådgivning, 
Gardermoen 

14.11-
15.11.2011 

Unni 

Lederskolen, NLR Norsk Landbruksrådgivning, 
Gardermoen 

22.11-
23.11.2011 

Unni 

Kurs i sykefraværsoppfølging—nytt 
regelverk 

NAV Troms, 
Tromsø 

30.11.2011 Unni, Kirsti 

Årsoppgjørskurs/regelkurs i lønnadm. Aditro, Tromsø 5.12.2011 Kirsti 

Møte ang. kjefjøsprosjektet Kompetansesenter Geit,  
Bioforsk Tromsø 
Storsteinnes 

15.12.2011 Unni 

Møte ang. kjefjøsprosjekt Kompetansesenter Geit,  
Storsteinnes 

3.10.2011 Unni 
Anne-Kariin 

Daglig leders og andre i adm. deltakelse på ulike arrangementer, kurs, seminarer i 2011 



Landbruk Nord - Årsmelding 2011

11 

 

 
 
 

Tittel Arrangør, sted Dato   
Kvalitetsrådgivning innen jord– og 
plantefag 

Norsk Landbruksrådgivning, 
Gardermoen 

20.1.2011 Unni 

Møte ang. nettbasert  
agronomutdanning 

Troms Landbruksfaglige  
senter, Gibostad 

18.1.2011 Unni 

Framtidig samarbeid blant  
Rådgivningsenhetene i Nord Norge 

Norsk Landbruksrådgivning 19.1.2011 Unni 

Bonden som byggherre 
(kursledersamling) 

Norsk Landbruksrådgivning, 
Gardermoen 

26.1.2011 Unni 

Fornying av IA-avtalen med NAV NAV, Troms, Storsteinnes 4.2.2011 Unni, Hilde 
A, Roger 

Møteplass: geitprodusenter i Balsfjord, 
Målselv og Bardu 

Kompetansesenter Geit, 
Tine Storsteinnes 

9.2.2011 Unni 

Lederskolen NLR Norsk Landbruksrådgivning, 
Gardermoen 

17.2-18.2.2011 Unni 

Møte i Næringsutvikling på gården Landbruk Nord, Norsk  
Landbruksrådgivning,  
Storsteinnes 

23.2.2011 Unni, Marit, 
Ragnvald 

Oppstartmøte: Næringsutvikling på 
gården 

Landbruk Nord, Norsk Land-
bruksrådgivning, Bardufoss 

15.3.2011 Unni, Marit, 
Ragnvald 

Seminar: Tromslandbruket - Regional 
analyse, mulighetsrom, utfordringer, 
virkemidler og veivalg 

Bygdeforskning og Fylkes-
mannen i Troms, Tromsø 

11.4.2011 Unni 

Årsmøte, Landbruk Nord Landbruk Nord, Nordkjosbotn 28.4.2011 Unni 

Møte ang. ”rekruttering til landbruket i 
Troms gjennom Senja vgs” 

Troms Landbruksfaglige  
senter og Senja VGS,  
Gibostad 

3.5.2011 Unni 

Lederskolen Norsk Landbruksrådgivning, 
Gardermoen 

27.5-28.5.2011 Unni 

Fagdag: Byggeplanlegging, gårdsbruk 
               Rekruttering til bondeyrket 

Landbruk Nord, 
Storsteinnes 

23.6.2011 Unni 

 Fylkesmannen i Troms, 
Tromsø 

16.8.2011 Unni 

Møte, beredskapsavløsning for Troms Fylkesmannen i Troms 31.8.2011 Unni, Kirsti 

Lederskolen, NLR Norsk Landbruksrådgivning, 
Gardermoen 

21.9-22.9.2011 Unni 

Kurs Lønnsadm. Norske Landbrukstjenester, 
Stjørdalen 

11.10.2011 Kirsti 

Høstsamlinga NLT Norske Landbrukstjenester, 
Stjørdalen 

12.10-
13.10.2011 

Kirsti,  
Anne-Kariin 

Landbrukscafe i Nordreisa Nordreisa kommune,  
Landbruksavd. 

27.10.2011 Unni, Kirsti, 
Ellen 

Kursuka Norsk Landbruksrådgivning, 
Gardermoen 

14.11-
15.11.2011 

Unni 

Lederskolen, NLR Norsk Landbruksrådgivning, 
Gardermoen 

22.11-
23.11.2011 

Unni 

Kurs i sykefraværsoppfølging—nytt 
regelverk 

NAV Troms, 
Tromsø 

30.11.2011 Unni, Kirsti 

Årsoppgjørskurs/regelkurs i lønnadm. Aditro, Tromsø 5.12.2011 Kirsti 

Møte ang. kjefjøsprosjektet Kompetansesenter Geit,  
Bioforsk Tromsø 
Storsteinnes 

15.12.2011 Unni 

Møte ang. kjefjøsprosjekt Kompetansesenter Geit,  
Storsteinnes 

3.10.2011 Unni 
Anne-Kariin 

Daglig leders og andre i adm. deltakelse på ulike arrangementer, kurs, seminarer i 2011 

  

 

Drift av Landbruk Nord 
Medlemskunder: 
Medlemskunder er de som 
har betalt andel og dermed 
kan være tillitsvalgt i styret 
og har stemmerett i styret og 
på årsmøte. 
I 2011 hadde vi 531  
medlemskunder, dette er en 
nedgang på 14 fra året før. 
Samtidig er det 13 flere som 
har kjøpt lønnstjenesten/
avløsning. 
Det er en positiv tendens i 
medlemsmassen, mer stabile 
medlemstall, flere som  
bruker av tjenestene og  
rådgivningen vår. 
 
Andre kunder: 
Dette er kunder som kjøper 
tjenester hos oss, men som 
ikke er medlemmer. Disse 
betaler ikke serviceavgift og 
andel. 
I år har vi 504 kunder, dette 
er en økning på 197 fra året 
før. Tendensen her er  
økende, men vil tro denne 
blir mer stabil etter hvert.  
Tjenestene det her kjøpes 
mest av er teknisk bygge-
planlegging, beredskaps-
ordning, klauvskjæring og 
kurs. 
 
Økonomi: 
Etter seks strabasiøse år 
med fusjoner og virksom-
hetsoverdragelser, og de tre 
siste årene med underskudd 
er vi i dag begynt å få  en 
mer forutsigbar økonomi. 
Dette er et usikkerhets-
moment innenfor disse type 
bedrifter. Det vi har klart er å 
jobbe for  stabile medlemstall 
og økende inntjening på 
andre kunder, konkurranse-
kraftige priser, service og 
kvalitet på våre produkter 
som hovedfokusområder, og 
i år har dette gitt oss positive 
resultater. 

Medlemsskriv: 
Vårt medlemsskriv er etter 
hvert blitt et fint informativt 
blad. Dette er noe våre med-
lemmer , kunder, samar-
beidspartnere, avløsere og 
andre som er interessert i 
landbruksnæringa setter pris 
på. Skrivet skal vi fortsette 
med, vi legger ut artikler, nytt 
i regelverk, frister, resultater  
i forbindelse med arbeidet 
ute på våre forsøksfelt og 
m.m 
 
 

 
 
 
 

Hjemmesida: 
Her legger vi ut ukentlig  
informasjon. Annonserer 
kurs, fagdager, markdager, 
ledige avløsere og mye  
annet. Anbefaler alle å ta en 
titt her. 
 
 
 
www.landbruknord.no 
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Hovedoppgavene på denne 
avdelingen er å skaffe  
arbeidskraft og administrere 
lønns-administrasjonen,  
regelverk, forskrifter og  
søknader for medlemmene.  
Rekrutteringsarbeid med å 
skaffe bonden riktig arbeids-
kraft er et kontinuerlig og  
krevende arbeid. Avdelingen 
styrer all rekruttering av  
arbeidskraft til medlemmene. 
I tillegg er beredskaps-
avløsningen er stort felt som 
strekker seg over hele Toms 
fylke. Kirsti Skog er avde-
lingsleder og har hoved-
ansvaret for bl.a lønns- 
administrasjonen. Innenfor 
denne avdelingen jobber  
Hilde Angell, Hilde Nøstvik 
og Anne-Kariin Staff. I tillegg 
jobber Hilde A. og Hilde N. 
stort sett likt for de andre to 
avdelingene. 
 
Prosjekt Landbruksmessa/
Landbruksdaga 
I 2011 fikk Landbruk Nord 
prosjektmidler til fornying 
(skjønnsmidler) fra Fylkes-
mannen i Troms. Prosjektet 
har også mottatt støtte fra 
Balsfjord kommune. 
Målet med prosjektet er å 
videreutvikle dagens Land-
bruksmesse og Landbruks-
dagan til å bli Troms-
landbrukets møtested,  
marked og utstillingsvindu. 
Vi vil at sentrale politikere, 
fagfolk og næringsutøvere 
møtes på disse arrange-
mentene for debatt og 
kompetanseheving. 
 
25. og 26. juni 2011 ble 
Landbruksmessa arrangert. 
Denne ble arrangert over 
«gammel lest», men med 
bl.a flere nye innslag av  
 
 

aktiviteter for barn. Dette 
gjør at messekomiteen får 
tilbakemeldinger på at Land-
bruksmessa er attraktiv for 
hele landbruks-familien og 
også for «vanlige» barne-
familier.  
Det var også flere nye  
utstillere som kom med mye 
positiv tilbakemelding. 
 
I forkant av messa ble det 
arrangert landbruksdaga 
med et møte med bygge-
teknisk tema og et politisk 
møte med tema rekruttering 
til landbruket. Det vil si at vi 
kjører messa som vanlig  
annethvert år i juni, mens 
dagan arrangeres  
årlig på høsten. 
 
Planlegginga av Landbruks-
dagan 2012 er godt i gang. 
Vi håper å markere  
landbruket på mange  

 

forskjellige, positive måter i 
hele Troms – fra  
8. – 16.9.2012.  
Vi skal inn på skoler i Troms 
med tema-dager, vi inviterer 
bønder og andre interesserte 
på kurs og det vil bli åpen 
dag på TINEs anlegg på 
Storsteinnes. Markedsdag 
og friluftsgudstjeneste er 
også under planlegging.  
 
Vi håper at bønder vil enga-
sjere seg å se at dette er et 
positivt tiltak i næringa. Vi 
må ta vare på hverandre og 
vi må ta godt i mot de som 
vil inn i næringa. Det er viktig 
at ungdommen får se alle 
mulighetene i næringa! Vi 
håper også at  
organisasjonene i landbruket 
ser at dette kan bli en god 
arena for og «vise seg fram» 
til et bredt publikum. 
 

Arbeidskraft/lønnsadministrasjon 
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Beredskapsavløsning: 
I 2011 har Landbruk Nord 
totalt 6,5 årsverk som skal 
fordeles på tilskudds-
berettige bønder ved syk-
dom. Tilskuddet utgjør  
kr. 270 200,- pr. årsverk, av 
dette går inntil kr. 40 000,- til 
administrasjon. 
Vi har også beredskaps-
avtale med Lyngen og Bardu 
kommune hvor vi leier  
beredskapsavløseren fra 
kommunen.  
Totalt har vi 15 beredskaps-
avløsere, 5 faste og  
8 beredskapsavtaler. 
Det var 17 foretak som  
benyttet beredskapsavløser. 
For bruk av beredskaps-
avløser er de første 16 dager  
sykemelding prioritert. 
 
Avløsersituasjonen:  
Vi arbeider kontinuerlig med 
å klare å skaffe bøndene til-
strekkelig med avløsere til en 
hver tid til et hvert oppdrag. 

Vi ønsker fortsatt at flere 
bønder samarbeider om  
felles avløser, dette kan  
gjøres i organisert  
avløserring, men ordning om 
felles avløser kan også  
organiseres utenfor  
avløserring.  
 
Vi har ca. 104 årsverk på 
avløsere, fordelt på  
527 ansatte. Tendensen i år 
ved utlysning av stillinger er 
at det er flere norske søkere 
enn tidligere. Fortsatt er det 
en stor del utenlandske  
søkere, men kompetansen er 
svært sprikende. I tillegg er 
det krav om  å beherske 
norsk språk. Primært brukes 
mye utenlandsk arbeidskraft 
som sesongarbeidskraft. Det 
er flere utenlandske avløsere 
som blir i jobbene og lærer 
seg norsk og det er en  
positiv tendens.  
 
 

Landbruk Nord har hatt  
avtale om norsk-
undervisning i bl.a annet 
Balsfjord hvor utenlandske 
avløsere må delta på norsk 
kurs. 
Totalt er det solgt og utbetalt 
lønn og feriepenger til  
avløserne for kr. 20,8 mill.  
 
Klauvskjæring: 
Organisert klauvskjæring er 
fortsatt en godt brukt tjeneste 
i Landbruk Nord. Vi har to 
klauvskjærere ansatt, Kristel 
Sørgård og Hermod Soleng, 
sistnevnte har vært syke-
meldt i året som er gått, så 
Kristel har skjært store deler 
av budskapet alene. 
Klauvskjæringen starter opp i 
mars/april hvert år, og  
foregår utover til sommeren. 
Høstskjæringa starter i   
august/september og varer  
utover høsten til innsett. 
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Rådgivingsavdelingen 

Forsøks- og demonstrasjonsfelt 2011 

 
 

Vekst Forsøk-/demonstrasjon Sted 
Grovfôr Nitrogengjødsling til rødkløvereng i intensiv drift,  

Bioforsk 
Målselv, Nordreisa, 
Salangen 

Kvitkløversortar saman med nordlige grassorter,  
Bioforsk 

Målselv 
  

Raudkløversortar saman med nordlige grassorter,  
Bioforsk 

Målselv. 
  

Fiskeslog som gjødsel i økologisk drift, Landbruk 
Nord i samarbeid med Senja Bio AS, Fylkesman-
nen i Troms 

Målselv 

Prognosehøsting. Fylkesmannen i Troms. Målselv, Nordreisa, 
Salangen 

Engbelgvekster, dyrking, klima. Bioforsk Balsfjord 
  Avlingsregistreringer geitbruk, Landbuk Nord, Fyl-

kesmannen i Troms. 
Nordreisa, Kåfjord, 
Balsfjord 

Grønnsaker 
  

Overvåking av kålflue, VIPS Målselv 

Urter Rosenrot - felt med lokalt plantemateriale Balsfjord 
  

Bær Bringebær – sortfelt-økologisk, LN, Fylkesmannen 
i Troms 

Balsfjord 

Potet 
  
  

Arktisk potetkvalitet, LN, Fylkeskommunen, Måls-
elv Kommune, Tromspotet AS, ArtNor AS, 
Prod.org.Ottar. 

Målselv 

Hobbyforedling, Evy og Olav Grundnes, LN,  
Graminor  
Fylkesmannen i Troms. 

Målselv 

Dyrking av småpotet, Prod.org. OTTAR , Tromspo-
tet, Fylkesmannen i Troms, Innovasjon Norge, 
Olav Aakre og Landbruk Nord. 

Målselv, Sørreisa 
og  
Lenvik 

Verdiprøving av halvseine potetsorter i Nord-
Norge, Bioforsk 

Målselv 

Betydning av settepotetkvalitet, demo - NLR Målselv 
Tørråteovervåking, VIPS Målselv 
Graveprøver, (prognosehøsting) , GPS Målselv 
Demofelt   potetsorter, Landbruk Nord og Troms  
Fylkeskommune. 

Storfjord 

Uttak av fusarium prøver, Bioforsk Målselv, Balsfjord 
Flatskurv, resistenstest, Graminor. Målselv 

Telemåling  Landbruk Nord, Fylkesmannen i Troms. Nordreisa, Bals-
fjord 
Målselv, Salangen, 
Storfjord, Lyngen, 
Skjervøy, Storslett 
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Tittel Arrangør, sted Dato Innlegg av 
Robust landbruk  i 
Lyngen, kursserie 

Lyngen kommune Våren 
2011 

Ragnvald, Ellen 

Kurs i bærdyrking Tranøy  kommune Våren Ragnvald 

Grønn Smak Tranøy kommune Våren Ragnvald 

Nybegynnerkurs  i 
birøkt 

Troms Birøkterlag Våren Ragnvald 

Hagelagsmøte Nordreisa 28.06 Ellen 

Landbrukskafe Nordreisa kommune   Ellen 

Arrangementer i  2011 med deltakelse av rådgivere med innlegg 

Landbrukskafe hos Landbruk Nord på Storsteinnes 
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Året 2011, oppsummering 
fra avdelingen. 
Etter en snørik vinter var vi 
spente på hvordan våren kom til 
å bli. Det viste seg heldigvis å bli 
en noenlunde normal vår, men 
overraskende nok overvintrings-
skader på noen områder som 
klarte seg bra etter den store 
isvinteren 2009/2010. 
 
Våren gikk med til gjødslings-
planlegging, og vi har laget til 
sammen 368 gjødselplaner. 
Dette er en liten økning fra 
2010.  
Sommeren kom med mye sol og 
tørt vær, og avlingene har  
variert i år. Noen steder har det 
vært bra, mens andre steder har 
det rett og slett vært for tørt. 
Gjenveksten i år var generelt 
liten etter første slått. Lite ned-
bør førte til en del tørkestressa 
gras, som gikk i skyting alt for 
tidlig. Dette så vi også i forsøks-
feltene. 
 
Aktiviteter og forsøk. 
Når det gjelder forsøks-
aktiviteten, har vi hatt flere  
spennende felt. Noen feltforsøk 
har vi gjennom Bioforsk.  
Av disse kan vi nevne nitrogeng-
jødsling til rødkløvereng i  
intensiv drift, og kvitkløver- og 
rødkløversorter sammen med 
nordlige grassorter. Disse felte-
ne går over flere år, så vi får 
komme tilbake til resultatene av 
disse. 
 
 
 
 
 
 

Et annet spennende forsøk var 
feltet i Målselv, der Landbruk 
Nord i samarbeid med  
Senja Bio AS, prøvde ut ensilert 
fiskeslog, eller grakse som gjød-
sel. Dette ga spennende resulta-
ter og vi ønsker å fortsette med 
samarbeidet om disse  
forsøkene sommeren 2012.  
Det ble arrangert to markdager 
med godt oppmøte i år, spesielt 
i potetåkeren i Skibotn. Det er 
alltid flott å kunne komme ut og 
møte medlemmene våre. Vi  
håper på å gjennomføre flere 
markdager på flere steder i  
neste vekstsesong.  
Også i år har vi arrangert pløye-
kurs, hvor det var en del svært 
nyttige knep å lære. God pløying 
er fremdeles like viktig! 
 
En gledelig ting var at potet-
avlingene ble svært gode i år. 
Det synes vi alle potetbønder 
fortjente etter det dårlige fjor-
året. Veksten var så god at et 
forsøksfelt med minipoteter ga 
svært lite minipotet, de ble for 
store! 
Det er også gledelig at det er en 
økende interesse for dyrking av 
bringebær og solbær i Troms. 
Høsten var fin, og vi kunne ta 
jordprøver til langt uti november. 
Til sammen har vi tatt omkring 
400 jordprøver i 2011.  
Den milde høsten har nok ført til 
graset ikke har hatt helt topp 
forhold for innvintring og  
herding. Vi får krysse fingrene 
for at det går bra. Gjennom hele 
året har vi ellers deltatt på,  og 
arrangert møter og kurs.  
 
 
 

En møteserie på våren om  
mineralgjødselforsøkene fra 
2010, viste at det er stor  
interesse for emnet.  Vi har 
også, som i årene før, skrevet 
stoff til vårt medlemsskriv,  
Landbrukstidende og Vekstnytt i 
Nationen.  
Noen nye medlemmer har  
kommet til i året som har gått, 
mens noen har sluttet. Vi ser 
gjerne at enda flere møter opp 
på møter og arrangementer, 
men har forståelse for at tida 
kan bli knapp for mange.  
 
Bemanningen. 
Bemanningen på rådgiversida 
har vært mindre enn vi skulle 
ønske, og vi skulle ønske at 
kontoret på Sjøvegan kunne 
vært i drift som før etter at 
Ragnvald Tollefsen gikk ut i et 
års permisjon. Vi skal gjøre hva 
vi kan for å opprett-holde et godt 
tilbud til medlemmene i dette 
området, selv om avstandene 
blir større. 
Rådgiveravdelinga blir ellers 
heldigvis styrket i 2012. Kristin 
Sørensen kommer tilbake fra 
permisjon, og nyansatt rådgiver, 
Arnulf Hole er på plass på  
Storsteinnes.  
 
Ta kontakt med oss! 
Vi går et nytt år i møte med 
mange spennende oppgaver og 
oppfordrer våre medlemmer til å 
bruke oss aktivt. 
Hvis noen av dere har forslag til 
ting dere synes vi bør jobbe 
med, så ikke nøl med å ta kon-
takt med en av våre rådgivere. 
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med godt oppmøte i år, spesielt 
i potetåkeren i Skibotn. Det er 
alltid flott å kunne komme ut og 
møte medlemmene våre. Vi  
håper på å gjennomføre flere 
markdager på flere steder i  
neste vekstsesong.  
Også i år har vi arrangert pløye-
kurs, hvor det var en del svært 
nyttige knep å lære. God pløying 
er fremdeles like viktig! 
 
En gledelig ting var at potet-
avlingene ble svært gode i år. 
Det synes vi alle potetbønder 
fortjente etter det dårlige fjor-
året. Veksten var så god at et 
forsøksfelt med minipoteter ga 
svært lite minipotet, de ble for 
store! 
Det er også gledelig at det er en 
økende interesse for dyrking av 
bringebær og solbær i Troms. 
Høsten var fin, og vi kunne ta 
jordprøver til langt uti november. 
Til sammen har vi tatt omkring 
400 jordprøver i 2011.  
Den milde høsten har nok ført til 
graset ikke har hatt helt topp 
forhold for innvintring og  
herding. Vi får krysse fingrene 
for at det går bra. Gjennom hele 
året har vi ellers deltatt på,  og 
arrangert møter og kurs.  
 
 
 

En møteserie på våren om  
mineralgjødselforsøkene fra 
2010, viste at det er stor  
interesse for emnet.  Vi har 
også, som i årene før, skrevet 
stoff til vårt medlemsskriv,  
Landbrukstidende og Vekstnytt i 
Nationen.  
Noen nye medlemmer har  
kommet til i året som har gått, 
mens noen har sluttet. Vi ser 
gjerne at enda flere møter opp 
på møter og arrangementer, 
men har forståelse for at tida 
kan bli knapp for mange.  
 
Bemanningen. 
Bemanningen på rådgiversida 
har vært mindre enn vi skulle 
ønske, og vi skulle ønske at 
kontoret på Sjøvegan kunne 
vært i drift som før etter at 
Ragnvald Tollefsen gikk ut i et 
års permisjon. Vi skal gjøre hva 
vi kan for å opprett-holde et godt 
tilbud til medlemmene i dette 
området, selv om avstandene 
blir større. 
Rådgiveravdelinga blir ellers 
heldigvis styrket i 2012. Kristin 
Sørensen kommer tilbake fra 
permisjon, og nyansatt rådgiver, 
Arnulf Hole er på plass på  
Storsteinnes.  
 
Ta kontakt med oss! 
Vi går et nytt år i møte med 
mange spennende oppgaver og 
oppfordrer våre medlemmer til å 
bruke oss aktivt. 
Hvis noen av dere har forslag til 
ting dere synes vi bør jobbe 
med, så ikke nøl med å ta kon-
takt med en av våre rådgivere. 

  

 

 

 
 
 
 
 

Arrangementer 2011 

 
 

Deltakelse på kurs, seminarer og møter 

   

 Arrangement  Tema Sted Dato 

Kurs Plantevernkurs, oppdatering Balsfjord 3.5 

Næringsutvikling på gården ( NUG), Fylkesmannen i 
Troms, Fylkeskommunen, Landbruk Nord, Innova-
sjon Norge, Balsfjord og Målselv kommune. 

Balsfjord, Målselv 2011 

Plantevernkurs  for  nybegynnere Balsfjord 7.6-8.6 

Miljøplan trinn I og  II 
LN og Fylkesmannen i Troms 

Balsfjord 
Målselv 

19.10 
20.10 

Jordarbeiding,  instruktør Kjell Mangerud 
LN og Fylkesmannen i Troms 

Balsfjord 
Målselv 

27.10 
28.10 

Grovfôrskolen 
LN og Fylkesmannen i Troms 

Balsfjord 29.11 
07.12 

Markdager Markdag  i  kløverfelt 
LN og Troms Fylkeskommune 

Nordreisa 24.08 

Markdag i potet 
LN og Troms Fylkeskommune 

Storfjord 25.08 

 Pløyedager, instruktør Kjell Mangerud 
Fylkesmannen i Troms 

Balsfjord, 
Målselv 

12.09 
13.09 

Møteserie Mineralprosjektet:  Mineralgjødsel  og husdyrgjødsel 
LN, Fylkesmannen i Troms og 
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland 

Salangen, 
Målselv, 
Nordreisa, Olderda-
len 

27.04 
28.04 
29.04 
02.05 

Økologisk Grupperåd i økologisk grønnfôråker Nordreisa 13.09 

  Vurdering av jord og jordstruktur 
LN og Fylkesmannen i Troms 

Skjervøy, Nordreisa 
og Kåfjord 

Høst 

Stand Landbruksmessa i Balsfjord Balsfjord 
  

25.06 
26.06 

 
Tittel Arrangør, sted Dato Deltakere 
Samarbeidsgruppa Geit Kompetansesenter Geit, TINE, Tromsø 30.03 Ellen 

Fagseminar Agronomi NLR og Bioforsk,  Bodø 20.-21.10 Natalia, Kristin 

KSL revisorsamling KSL matmerk 12.04 Natalia 
Fagmøte Fôring TINE, Balsfjord og Storslett 11.04 Natalia, Ellen 
Fagdager Geit Kompetansesenter Geit, Gibostad 19.-20.08 Ellen 
Kursuka, NLR NLR, Gardermoen 14.-16.11 Natalia, Ellen 
Fiskeslog som gjødsel Senja Bio AS, Husøy 19.05 Ellen 

Senja Bio AS, Landbruk Nord, St.nes 06.12 Natalia, John 



Landbruk Nord - Årsmelding 2011

18  

 

 
 
 

 

 
 

Tittel Arrangør, sted Dato   
Kursuka, NLR NLR, Gardemoen 14.-16.11 Natalia, Ellen 
Fagdager Geit Kompetansesenter Geit, 19.-20.08 Ellen 
Samarbeidsgruppa 
Geit 

Kompetansesenter Geit, TINE, 
Tromsø 

30.03 Ellen 

Fagseminar Agro-
nomi 

Bioforsk. Bodø   Natalia, Kristin 

KSL revisorsam-
ling 

KSL matmerk 12.04 Natalia 

Fagmøte Fôring TINE 11.04 Natalia, Ellen 
Fiskeslog som 
gjødsel 

Senja Bio AS, Husøy 19.05 Ellen 

  Senja Bio AS, Landbruk Nord, Stor-
steinnes 

06.12 Natalia, John 

Deltakelse på kurs og møter 

Rådgiveravdelinga takker! 
Vi i rådgiveravdelinga vil rette en stor takk til feltverter som har hatt og fortsatt skal ha forsøksfelt for 
oss. Uten dere hadde det ikke vært mulig for oss å gjøre den jobben vi gjør. 
Dere har vært både tålmodig, hjelpsom og fleksibel. Det setter vi stor pris på! Tusen takk! 
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Tittel Arrangør, sted Dato   
Kursuka, NLR NLR, Gardemoen 14.-16.11 Natalia, Ellen 
Fagdager Geit Kompetansesenter Geit, 19.-20.08 Ellen 
Samarbeidsgruppa 
Geit 

Kompetansesenter Geit, TINE, 
Tromsø 

30.03 Ellen 

Fagseminar Agro-
nomi 

Bioforsk. Bodø   Natalia, Kristin 

KSL revisorsam-
ling 

KSL matmerk 12.04 Natalia 

Fagmøte Fôring TINE 11.04 Natalia, Ellen 
Fiskeslog som 
gjødsel 

Senja Bio AS, Husøy 19.05 Ellen 

  Senja Bio AS, Landbruk Nord, Stor-
steinnes 

06.12 Natalia, John 

Deltakelse på kurs og møter 

Rådgiveravdelinga takker! 
Vi i rådgiveravdelinga vil rette en stor takk til feltverter som har hatt og fortsatt skal ha forsøksfelt for 
oss. Uten dere hadde det ikke vært mulig for oss å gjøre den jobben vi gjør. 
Dere har vært både tålmodig, hjelpsom og fleksibel. Det setter vi stor pris på! Tusen takk! 

  

 

Byggeteknisk planlegging  

Generelt  
Arbeidet med å videreutvikle 
avdelinga hadde dette året  
særlig fokus på økonomi.   
Individuelle markedsplaner er 
tatt i bruk.  
En har fortsatt arbeidet med 
avdelingas forretningsplan og 
har fått på plass fakturerings-
prosedyrer og  et tilpasset  
system for oppdrags-
bekreftelser. Arkivsystem er på 
plass. Videreutvikling av KS-
system gjøres nå i regi av  
fagutvalget for teknisk  
planlegging.  Avdelinga bidrar 
aktivt i nettverket til Norsk  
landbruksrådgivning gjennom 
ledelse av fagutvalget for  
teknisk planlegging og   
superbruker på DAK (t.o.m. 
sept. ) . Vi har frigitt våre maler 
for spesifikk og forenklet bygge-
beskrivelse for felles bruk i 
NLR. Vårt system for bygnings-
kalkulasjon gjøres også  
tilgjengelig for NLR og vi bidrar i 
utvikling av felles  
kravspesifikasjon for el.anlegg i 
fjøs. Avdelingen har  
utfordringer internt og det er 
brukt tid på å finne løsninger.  
 
Bedriftens verneombud for  
kontoransatte er fra plan-
leggingsavdelinga.  
Avdelingen har avholdt  
ukentlige  avdelingsmøter over 
telefon og 3 avdelings-
samlinger.  
 

Ansatte  i Tromsø har en kon-
tordag ved hovedkontoret hver 
2. uke og ansatte i Troms har 
hatt kontordager i Bodø.  
Siv.ing Terese Willumstad  
sluttet hos oss i september. Det 
er ikke tilsatt erstatter.  
 
Bygningsprosjektering  
Innen kjerneområdet bygnings-
prosjektering har vi i dag opp-
drag over hele landsdelen.  Det 
er levert planer i 41 saker, 4 i 
Finnmark, 22 i Troms , 14 i 
Nordland og 1 i Akershus.  Opp-
dragene fordeler seg slik etter 
sakstype: nybygg/tilbygg 22 
saker, rehabilitering/
omdisponering 19 saker. Etter 
produksjon/ bygningstype er 
fordelingen slik: ku 24 saker, 
kjøttfe 2 saker, gris 1, geit 1, 
sau 5, hest 1, hund 1, potet 1, 
redskapslager/varmesentral 1, 
museum 1 og  tilleggsnæring 3. 
Det  er utført flest forprosjekter, 
men mange saker er ført fram til 
detaljprosjekt.  I forbindelse 
med prosjekteringsoppdrag er 
det gjennomført befaringer i en 
rekke kommuner i Nordland , 
Troms og Finnmark. Avdelinga 
har gitt bidrag til en tidligutred-
ning av kostnader i f.b.m. nytt 
senter for husdyrforsøk på Ås /
relokalisering av Norges  
veterinærhøgskole. Avdelingen 
har bidratt i utredninger vedr. 
Bygdøy Kongsgård og 4H gård i 
Tromsø. 
 

Byggelederoppdrag er sluttført i 
1 sak . Overtakelsesforretning 
og særskilt byggeplasskontroll 
er utført i 1 sak.  Et system for 
beregning av tidsbruk ved  
bygge- og installasjonsarbeider 
i tiltakshavers regi er  
ferdigutviklet.  
I  h.t. avtale med Innovasjon 
Norge og Fylkesmannen i 
Troms  utføres det nå flere   
ferdiggodkjenning av bygninger 
i Troms. For IN i Finnmark er 
det gjort noen utredninger av 
kostnader i forkant av  
finansiering.  
For TINE er det utført en  
vurdering av kostnadsforskjeller 
for nybygg i  Troms kontra 
Trøndelag. Avdelinga har bidratt 
i forarbeidet for etablering av 
kjesentraler til bruk ved  
sykdomssanering på geit. 
Det er skrevet artikler til  
medlemsbladet, våronnavisa og 
LN og NLR nettsider.  
Avdelinga var representert på  
Landbruksmessa. 
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Prosjekter  
Avdelinga har vært involvert i følgende  
prosjekter utenom bygningsprosjektering 
(prosjekteier i parentes): 

 Næringsutvikling på gårdsbruk 
(NUG) 

 
 Landbruksbygninger og kulturland-

skap (avtalepartene /Statens  
         landbruksforvaltning)  

 
 
 Geitskolen (Kompetansesenter  
          for geit) 
 
 Melk  i framtida (TINE) 
 
 Studietur geitfjøs 

(Kompetansesenter for geit) 

 

Byggeprosjekt hos Svein Erlig Haakstad i Bardu. Bygningen er prosjektert av landbruk Nord v/Marit og  
Roger. 
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Prosjekter  
Avdelinga har vært involvert i følgende  
prosjekter utenom bygningsprosjektering 
(prosjekteier i parentes): 

 Næringsutvikling på gårdsbruk 
(NUG) 

 
 Landbruksbygninger og kulturland-

skap (avtalepartene /Statens  
         landbruksforvaltning)  

 
 
 Geitskolen (Kompetansesenter  
          for geit) 
 
 Melk  i framtida (TINE) 
 
 Studietur geitfjøs 

(Kompetansesenter for geit) 

 

Byggeprosjekt hos Svein Erlig Haakstad i Bardu. Bygningen er prosjektert av landbruk Nord v/Marit og  
Roger. 
 

  

 

 

Arrangementer  

Arrangement Ytelse Tema Sted Arrangør 
Studietur Arr.komite,  

gjennomføring 
Geitfjøs Nordland Kompetanse-

senter for Geit 

Møte om gris Foredrag Byggeledelse Bardufoss Team Gris,  
Nortura 

Geitskolen Foredrag Bygninger til geit Senja vgs Kompetanse-
senter for Geit 

Kursserie NUG Arr. Komite 
Foredrag 

BU-midler Storsteinnes 
Bardufoss 
Vollan 

Landbruk Nord 

Seminar Melk i 
framtida –  
nybygg 2 

Foredrag Byggeprosessen Svolvær TINE 

Regionsamling 
FK Agri, Nortura, 
Tine og NLR 

Foredrag LNs tilbud 
Byggeledelse 
Samspill 

Tromsø NLR 

Prosjekt-
konferanse 
Landbruksbygg: 
gjenbruk og  
nybygg 

Arr.komite,  
Foredrag 

Presentasjon av   
pilotbruk 

Gardermoen Prosjekt Land-
bruksbygg og 
kulturlandskap 
og Trefjøs-
prosjektet 

Kursuka NLR Foredrag Kalkylesystem 
Byggeledelse 
Prosjektledelse 

Gardermoen NLR 

Etterkurs NLR Foredrag Tunplanlegging 
Prosjektering av 
sauefjøs 

Gardermoen NLR 

Forhandlersam-
ling FK Agri 

Foredrag NLRs tilbud innen 
bygningsprosjektering 
og byggeledelse 

Lillestrøm FK Agri 

Nordisk Byggtreff 
11 

Foredrag Agroarkitektur Billund,  
Danmark 

Dansk Land-
bruksrådgivning 

Kurs Planlegging Statiske beregninger 
med FOCUS kon-
struksjon 

Oslo FOCUS/NLR 

Fagdag 
  

Arrangement 
Foredrag 

Situasjonen i Troms-
landbruket 
Modernisering og  
nybygg 

Storsteinnes Landbruk Nord 

Arrangementer planleggingsavdelingen har ytt bidrag til. 
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Kompetansehevingstiltak   

Tiltak Tema Varighet Sted Arrangør 

Kurs Lovpålagt HMS 
kurs for verneom-
bud 

2 dager Tromsø Inveni Bedrift-
helsetjeneste 

Kursuka Fagsamling  
teknisk planlegging 

2 dager Gardermoen NLR 

Kursuka Fellessamling 1 dag Gardermoen NLR 

Kurs Bonden som  
byggherre 

2 dager Gardermoen NLR 

Nordisk 
Byggtreff 11 

Bygninger for  
storfe 

3 dager Billund, Dan-
mark 

Dansk Landbruksråd-
givning 

Konferanse Landbruksbygg: 
gjenbruk og  
nybygg 

2 dager Gardermoen Prosjekt Landbruks-
bygg og kulturlandskap 
og Trefjøsprosjektet 

Seminar Trefjøs 1 dag Steinkjer Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag 

Konferanse Hestestaller 3 dager Island NJF 

Studiereise Folkefjøs 2 dager Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Finn-
mark 

Fjøsmøter Sau   Balsfjord Nortura, Balsfjord  
kommune 

Kompetansehevingstiltak  planleggingsavdelingen har deltatt i.  
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årt mål er å 
ha vårens mest 
fornøyde kunder

V   
Du får alt i plantekultur hos oss.

Gjødsel
Såvarer
Ensilering
Plantevern
Rundballeplast

Godt gjort er bedre enn godt sagt

Fiskå Mølle Balsfjord. Tlf 92 22 43 19
kurt-are@fiska.no www.fiska.no

Fiskå_vårenskunder_2012  05.03.12 10:10  Side 1
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Resultatregnskap 2011 
   Note 2010 2009   

Salgsinntekt   26 408 376 28 408 294   
Annen driftsinntekt 1 6 836 948 4 995 662   
Sum driftsinntekter   33 245 323 33 403 956  

         

Varekostnad   (389 940) (289 859)   

Lønnskostnad 2 (30 426 858) (30 838 824)   
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 3 (78 567) (35 084)   
Annen driftskostnad   (2 911 446) (2 754 035)   
Sum driftskostnader   (33 806 810) (33 917 801)   
Driftsresultat   (561 487) (513 845)   
     

Annen renteinntekt 5    175 508  301 758   
Annen finansinntekt  3 660 0  
Sum finansinntekter  179 168 301 758   

Annen rentekostnad   (6 474) (11 665)   

Sum finanskostnader  (6 474) (11 665)  
Netto finans  (172 694) (290 093)   

Ordinært resultat før skattekostnad   (388 793 (223 753)   
Skattekostnad på ordinært resultat 4 108 862 58 564   
Ordinært resultat   (279 931) (165 099)   
Årsresultat  (279 931) (165 099)  

      
Overføringer       
Annen egenkapital 8 (279 931) (165 099)   
Sum   (279 931) (165 099)   
         

2011 

25 782 467 

6 102 502 

31 884 970 

 

(1 082 695) 

(27 920 606) 

(96 473) 

(2 488 156) 

(31 587 929) 

297 040 

 

112 950 

12 309    
125 260 

(27 156) 

(27 606) 
97 654 

394 694 

(114 881) 

279 813 

279 813 

 

 

279  813 

279 813 

 

Annen finanskostnad  (450) (0)   
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279  813 

279 813 

 

Annen finanskostnad  (450) (0)   

  

 

Balanse pr. 31.12.2011 
  

EIENDELER  Note 2011 2010 2009   

Anleggsmidler        
Immaterielle eiendeler        
Utsatt skattefordel 4 138 346 248 861 140 773   
Sum immaterielle eiendeler   138 346 248 861 140 773   
          
Varige driftsmidler         
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign. 3 334 000 394 508 174 000   
Sum varige driftsmidler   334 000 394 508 174 000   
         
Finansielle anleggsmidler        
Investeringer i datterselskap 5 110 000 110 000 110 000   
Lån til datterselskap 5 3 132 943 2 782 943 2 492 217   
Andre fordringer   66 000 69 820 76 350   
Sum finansielle anleggsmidler   3 308 943 2 962 763 2 678 567   
Sum anleggsmidler   3 781 289 3 606 132 2 993 340   
         
Omløpsmidler        
Fordringer        
Kundefordringer 6 1 729 111 1 775 476 1 923 342   
Andre fordringer  1 069 621 1 239 319 813 374  

Sum fordringer   2 798 732 3 014 795 2 736 716   
         
Investeringer        
Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 & 7 3 840 379 2 070 719 3 164 850   
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende        3 840 379     2 070 719    3 164 850   
Sum omløpsmidler   6 639 111 5 085 514 5 901 566   
Sum eiendeler   10 420 400 8 691 646 8 894 907   
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Balanse pr. 31.12.2011 
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Balanse pr. 31.12.2011 

  

 

                          Landbruk Nord BA 

 
 
Regnskapsprinsipper: 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre 
fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. 
 
De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god 
regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om 
regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og 
vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). 
Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. 
 
Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med 
utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som 
uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 
anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på opptakstidspunktet 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere 
enn balanseført verdi. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold 
av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av 
driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. 
 
Aksjer i datterselskap 
Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til 
anskaffelseskost for aksjene. Det vil bli foretatt nedskrivning til virkelig verdi hvis verdifall skyldes 
årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. 
Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. 
Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbyt-
te 
andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert 
kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Laget har ikke mottatt utbytte fra 
datterselskapet i året som har gått. 
 
Pensjonsordninger 
Selskapet har to pensjonsavtaler gjennom et forsikringsselskap en gjennom selskapets organisasjon. 
Pensjonsordningene er tilskuddsbaserte ordninger. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. I 
tillegg er det en ytelsesbasert AFP ordning, hvor 75 personer inngår i ordningen og en er gått ut i pensjon. 
 
Skatt 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til 
betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved 
utgangen av regnskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige 
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også 
medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. 
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Offentlige tilskudd 
Tilskudd resultatføres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kostnadsføring. Det betyr 
at tilskudd resultatføres samtidig med den inntekten det skal øke eller kostnaden det skal redusere. 
Investeringstilskudd resultatføres i takt med avskrivningen av investeringen, mens driftstilskudd føres 
mot den kostnads- eller inntektspost tilskuddet relaterer seg til. Tilskudd med tilknytning til bestemte 
driftskostnader behandles som kostnadsrefusjoner. 
Selskapet driver med utleie av arbeidskraft og andre tjenester i landbruket og er i betydelig grad av-
hengige av tilskudd. En nettoføring av driftstilskudd vil i selskapets tilfelle gi et misvisende bilde av 
aktiviteten og bruttoføring legges derfor til grunn. 
 
Note 1 - Annen driftsinntekt 
Laget har mottatt offentlig tilskudd med kr 4,47 mill i 2011 mot kr 4,3 mill i 2010. Selskapets drift og 
tjenestetilbud er helt avhengig av offentlige tilskudd og tilskuddene er derfor inntektsført som  
Ordinære inntekter. 
 
Note 2 – Lønnskostnader og andre ytelser 
Selskapet har hatt 104 årsverk i regnskapsåret. 
Spesifikasjon av lønnskostnader:          2011    2010 
Lønn           26 694 032            28 480 798 
Arbeidsgiveravgift           1 095 037                1 159 585 
Pensjonskostander                                                                            756 843                   903 037 
Andre Lønnsrelaterte ytelser og offentlige refusjoner                       -625 406                 -116 562 
Totalt                                                                                             27 920 506             30 426 858 
Antall ansatte                                                                                       542                        607 
Årsverk                                                                                                 104                      104,56 
Lønn til daglig leder utgjorde kr 573 889, pensjonskostnader kr 5 130 og andre ytelser kr 13 010 
Selskapet har ytet godtgjørelse til selskapets styre på til sammen kr 125 000. 
Selskapet har tegnet pensjonsforsikring for ansatte i henhold til loven om obligatorisk  
tjenestepensjon. Ordningen er innskuddsbasert. Selskapets bokførte pensjonskostnader tilsvarer 
betalt premie. 
 
Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp eks mva: 
Revisjon kr 70 000, andre tjenester kr 9 500, totalt kr 79 500. 
 
Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler 
                                                                                          Datautstyr  Inventar  Utstyr      Totalt 
Anskaffelseskost 01.01                                                        176 541    154 736   239 371   570 648 
Tilgang/avgang til kostpris                                                     35 965               0              0     35 965 
Anskaffelseskost 31.12                                                        212 506    154 736   239 371   606 613 
 
Akumulerte avskrivning 01.01                                                86 404      62 365     27 371   176 140 
Akkumulerte avskr. solgte AM                                                         0               0               0             0 
Årets avskrivninger                                                                 39 102      27 371     30 000     96 473 
Akkumulerte avskrivninger 31.12                                         125 506       89 736    57 371    272 613 
 
Bokført verdi 31.12                                                                 87 000       65 000  182 000   334 000 
Avskrivningsmetode                                                               lineært          lineært      ferdig avskrevet 

 Noter 
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 Noter 

  

 

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat 
 
Årets skattekostnad fremkommer slik:                                                    2011           2010 
Formuesskatt                                                                                                 4 366          5 000 
Endring i utsatt skatt                                                                                  110 514     -108 088 
Skattekostnad                                                                                            114 880     -103 088 
 
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: 
Resultat før skattekostnad                                                                          394 694    -387 536 
Permanente forskjeller                                                                                           0         1 509 
Endring i fremførbart underskudd                                                              -400 999     400 933 
Endring midlertidige forskjeller                                                                        6 305      -14 906 
Årets skattegrunnlag                        0                0 
Nominell skattesats                                                                                           28 %        28 % 
Betalbar skatt                                                                                                       -                -   
 
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: 
Anleggsmidler                                                                                                30 978       37 283 
Fremførbart underskudd                                                                             -525 069    -926 068 
Grunnlag for beregning av utsatt skatt                                                        -494 091    -888 785 
Nominell skattesats                                                                                           28 %         28 % 
Utsatt skatte (+) Utsattt skattefordel (-)                                                       -138 345   -248 860 
 
Note 5 – Investering i og lån til datterselskap 
 
Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har 
med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. 
Datterselskapet er balanseført iht. kostmetoden. 
Selskapet har følgende datterselskaper: 
                                                                               Eier-         Stemme-                           Balanseført 
Datterselskap:                                                      andel%     andel%      Årsresultat    EK 31.12. 
Landbruk Nord Eiendom AS 100%                           100%         100%             59 322          93 823 
 
Konsernfordringer og -gjeld: 
Gruppe i balansen:                                                                                 Pr 31.12.         Pr 01.01. 
 
Langsiktige fordringer                                                                               3 308 943      2 782 943 
Kortsiktig fordringer/gjeld                                                                               80 000        (87 188) 
                                                                                                            ------------------- ------------------- 
Totale fordringer på datterselskapet                                                         3 388 943     2 695 755 
 
Laget har stilt sikkerhet ovenfor Sparebank1 Nord med kr 1 500 000 med pant i debitormassen for 
langsiktig gjeld i datterselskapet i forbindelse med kjøp av bygget i 2006. Eiendommen er overført 
formelt i 2007, men overføringen er ikke tinglyst. 
 
Avdragsplan og renteberegning vil bli foretatt når styret ser at datterselskapet kan bære  
likviditeten. 

Noter 
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Note 6 – Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 
 
Selskapets fordringer er vurdert til pålydende. Det er ingen av fordringene som er balanse-
ført som kortsiktige som har forfallstid lengre enn 1 år etter regnskapsårets slutt. 
 
Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 915 338 og kr 100 000 bundet opp mot  
særinnskudd. 
 
Note 8 - Annen egenkapital 
                                                                                   Selskaps-        Annen 
                                                                                    kapital            egenkapital   Totalt 
Egenkapital 01.01                                                      483 750            1 230 432     1 714 182 
Nye medlemmer                                                            4 000                          0             4 000 
Årets resultat                                                                        0                279 813        279 813 
Egenkapital 31.12                                                      487 750            1 510 245      1 997 995 

 

Noter 
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Noter 

  

 

Virksomhetens art: 
Bedriften driver virksomhet på følgende steder: Rekruttering av arbeidskraft, tjeneste- og veilednings-
tilbud innenfor jord og plantekultur, samt forsøksarbeid, velferdsordningene, byggeteknisk planleg-
ging på Storsteinnes, samt avdelingskontor på Sjøvegan, Storslett, Tromsø og Bodø. 
 
 
Fortsatt drift: 
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til 
grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2011 og positive utvikling de senere årene. Laget 
er iht styrets oppfatning, i en sunn økonomisk og finansiell stilling. 
 
Redegjørelse for årsregnskapet 
Omsetningen i selskapet falt fra kr. 33,2 mill i 2010 til kr. 31,8 mill i 2011. Fallet var budsjettert, det er 
forventet at omsetningen vil øke noe i 2012. 
 
Årsresultatet ble i 2011 på kr 279 813, mot et underskudd i 2010 på kr 264 448. Lagets ledelse har 
etter gjennomførte fusjoner og overtagelse av nye tjenesteområder forsøkt å hente inn effektivitets-
gevinster, ledelsens grep ga utslag i 1. halvdel av 2011. Restruktureringen av selskapet skulle etter 
budsjettet være klart 2. halvdel av 2010, men ble ikke endelig satt før i november/desember 2010. 
Store deler av underskuddet i 2010 skyldtes betydelige kostnader i forbindelse med oppbygging av 
ny avdeling og få disse innlemmet i interne rutiner mv. Organisasjonen har satt seg i 2011 og  
inntjeningen er bedre. 
 
Det har i 2011 medgått noe i underkant av kr 1 mill i utgifter til forskning og utvikling, deler av  
forskningen er finansiert med offentlige tilskudd. Utgiftene er kostnadsført løpende, da kravene til 
balanseføring ikke anses å være tilfredsstilt. Utgiftene er medgått til forskning på flere områder innen 
landbruket. Det forskes både på nye produkter og metoder for å videreutvikle og sikre  
landbruksnæringen. Forskningen har et langsiktig perspektiv, og ventes ikke å resultere i vesentlige 
endringer i lagets omsetning, men er mer ment å komme medlemmene til gode. 
 
Det har i løpet av året vært investert noe i overkant av kr 35 000 i maskinvare. Investeringene er fi-
nansiert direkte over driften 
 
Lagets likviditetsbeholdning var kr. 3,8 mill per 31.12.11  mot kr. 2,1 mill året før. Lagets evne til 
egenfinansiering av investeringer og drift er svært god.   
 
Lagets kortsiktig gjeld utgjorde pr. 31.12.2011, 81 % av samlet gjeld og egenkapital, noe bedre enn 
fjorårets 82 %.  Lagets finansielle stilling er god, og kan pr. 31.12.2011 nedbetale kortsiktig gjeld ved 
hjelp av sine mest likvide midler. 
 
Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 10,4 mill, sammenlignet med kr. 8,6 mill året før. Egenka-
pitalandelen var 19 %, sammenlignet med 18 % pr. 31.12.2010. 
 
 
Arbeidsmiljø og personale: 
Sykefraværet i  Landbruk Nord var på totalt   3% i 2011 mot 6 % i 2010 av total arbeidstid i Landbruk 
Nord. Landbruk Nord har dermed sett resultater av igangsatte tiltak for å få redusert sykefraværet. 
Landbruk Nord vil arbeide videre med å redusere antall sykedager, og har satt i gang tiltak i form av 
bedriftshelsetjeneste og  rullering av arbeidsoppgaver mellom ansatte. 
 
Det er fire registrerte yrkesskader i år. 
 
 

Årsberetningen 2011 
for  

Landbruk Nord 



Landbruk Nord - Årsmelding 2011

32  

 

 

Årsberetningen 2011 
for  

Landbruk Nord 



Landbruk Nord - Årsmelding 2011

33 

 

 

Årsberetningen 2011 
for  

Landbruk Nord 

  

 

 



Landbruk Nord - Årsmelding 2011

34  

 

 

 



Landbruk Nord - Årsmelding 2011

35 

 

 

 

  

 Budsjett 2012 
INNTEKT  Beløp    
Salgsinntekt       - 1 610 000,00  Pensjonsforsikring ytelse         525 740,00 

Arbeidsklær             - 5 000,00  Annen personalkostnad             7 000,00  

Klauvskjæring          -390 000,00   Bedriftshelsetjeneste           20 150,00 

Hovpleie           - 60 000,00  Sum    29 210 893,91 
Salg Lønnstjenester    -21  110 000,00  DRIFTSKOSTNAD Beløp  
Grovfòrråd          -637 000,00   Avskrivninger           73 874,00 
Grønnsaksråd/Bærråd              -1 700,00  Leie lolaler avg.pl.         395 978,00 

Potetråd            -23 800,00   Felleskostnad Eiendom           44 500,00  

Annonseinntekter           - 20 000,00  Lys og varme           42 500,00 

Standleie           - 15 000,00  Renhold           10 690,00  

Landbruksdaga, fest, kurs, mat           - 40 000,00  Div.kostnader lokale             1 000,00 

Salg beredskap         - 285 000,00  Leie kontormaskiner/Kopi           23 500,00  

Salg lønn diverse      - 1 000 000,00  Leasing, Møller bil         118 746,00 

Annen Inntekt             - 8 840,00  Annen leiekostnad           26 894,00  

Rammetilskudd       -2 077 000,00   Leie frankeringsmaskon             7 140,00 

Kursinntekt SNM         - 100 000,00  Inventar /Datautstyr           18 000,00  

Kursinntekter            -60 000,00   Programvare,årlig velikeh.         172 500,00 

Leieinntekter            -20 000,00  Reperasjoner og vedlikeh.             6 000,00 

Administasjonstilskudd          -260 000,00   Revisjon           80 000,00 

Tilskudd landbruksvikar       -1 320 000,00   Kontorrekvesita           39 500,00 

Annen støtte kommuner          -296 000,00   Annen fremmed tjeneste             4 500,00 

Prosjekttilskudd       -2 057 400,00  Trykksaker           90 000,00  

Serviceavgift          -324 000,00   Aviser,tidsskrifter,bøker ol           17 970,00 

Kontortjenester              -6 000,00   Møte,kurs,kontoransatte           55 000,00 

Honnorar LNE            -70 000,00   Telefon           82 590,00 

Konsulenthonnorar            -71 600,00   Data/bredbånd           82 590,00 

Refusjonn utg. m/mva           - 16 000,00  Porto           50 000,00 

Fagdager/markdager            -40 000,00   Statoilkort leasingbiler           59 000,00 

Sum     -32 006 340,00  Vedlikehold transportmidl.             4 000,00 

VAREKOSTNADER   Forsikringer transportmidl           22 534,00 

Klauvskjæring/Hovpleie             21 000,00   Bilgodtgjørelse,oppg.pl.         316 000,00 

Kjøp av arbeidstøy               4 000,00   Refusjon reisekostnader         - 23 000,00 

Kursutgifter SNM           110 000,00  Reisekostn.ikke oppg.pl.         189 000,00 

Fagdager-markdager               5 000,00   Diett/kost oppg.pl.           12 000,00 

Rådgiv.kostn ,Analycen              15 000,00   Annonse/reklame           36 000,00 

Beredsk.tilskudd kommuner           445 000,00   Forsikringer           17 140,00    

Prosjektutgifter            126 300,00   Kontingent, fradr.beret.         189 215,00  

Sum            726 300,00   Styremøter /Årsmøte           12 000,00  

   Bank- og kortgebyr             9 000,00  

PERSONALKOSTNAD Beløp   Annen kostnad-purregebyr             7 000,00  

Lønn ansatte, inkl. feriep.      25 984 653,56  Tap på fordringer            10 000,00  

Forsikringer i arb.forh.             71 232,00   Sum      2  267 571,00  
Gruppelivsforsikring             80 150,00   Renteinntekt, bankinnskudd         -100 000,00  

Ulykkesforsikring               7 000,00   Renteinntekt, kundefordr           -30 000,00  

Yrkesskadeforsikring           215 910,00  Renteinntekt eiendom       - 219 306,00 
Arbeidsgiveravgift        1 291 693,35  Purregebyr, kunder         - 10 000,00 

Refusjon AFP            -52 000,00   Sum       - 359 306,00 
Kantinekostnader/kaffe               9 100,00   Rentekonstnad kunde/lev.           10 500,00 

LO/NHO-ordningene             32 550 00  Sum           10 500,00 

LO/NHO (AFP)           396 155,00  Resultat        -150 381,09 
Refusjon AFP            -52 000,00    

Pensjonsforsikring OTP           648 560,00     
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Lage strategisk plan for LN 2012-2017 
Planen vil  legge føringer for hvordan Landbruk Nord skal videreutvikles med  et 
bredt og samordnet tjeneste– og rådgivningsprodukt til landbruket.  
 
 
Kurs for ansatte avløsere 
målsetningen er to avløserkurs . Lage et årshjul som inneholder ulike temaer i 
forhold til sesongene i landbruket. Årshjulet sendes medlemmene. 
 
 
Økt fokus på grovfôr 
 gjødslingsplanlegging 
 Markdager/fagdager 
 Grovfôrskolen 
 Prosjektarbeid 
 
 
Landbruksdagan 8.9—16.9.2012 
Arrangør i forhold til dette arrangementet. Arbeide i prosjektstyret og være 
pådriver i forhold til konseptet og gjennomføringen av dagene. 
 
 
Fokus på utvikling og samarbeid i Norsk Landbruksrådgivning 
Nord-Norge (NLR-Nord-Norge) 
  
 
 
 
 

www.landbruknord.no 

Arbeidsplan 2012 
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STYRET: 
Styremedlem for 2 år:  Widar Skogan, Balsfjord, gjenvalg 
Leder for 1 år  Widar Skogan, Balsfjord, gjenvalg  
Styremedlem for 2 år   Terje Johansen, Dyrøy, gjenvalg 
Nestleder for 1 år  Terje Johansen, Dyrøy, gjenvalg 
Styremedlem for 2 år  Siv Nina Myrvoll, Birtavarre, NY 
Styremedlem           Hilde Anita Nyland, Salangen, ikke på valg 
Styremedlem  Øystein Iselvmo, Målselv, ikke på valg 
 
Varamedlemmer til styret: 
1. Tor Sivertsen, Gibostad  varamedlem, NY (møter fast på alle styremøter) 
(1år) 
2. May Kjellaug Pettersen, Lyngen  varamedlem, gjenvalg 
3. Jan Solli, Balsfjord  varamedlem, NY 
 
Møteleder for 2013: Jens O. Løvlid, Balsfjord, gjenvalg 
Vara.:                       Jan Solli, Balsfjord, NY 
 
Valg av revisor: Areto revisjon AS, Bergen v/Freddie Morgan Fredriksen, gjenvalg 
 
Forslag på nytt medlem til valgkomiteen for 3 år, samt leder for 1 år på grunn av at 
Tor Lyngås ikke er tillitsvalgt lenger  
1. Jens O. Løvlid, Balsfjord, for 1 år, NY 
2. Bjørnar Gundersen, Bardu 
3. Bjørn Krogstad, Bardu, NY 
 
Varamedlemmer til valgkomiteen:  
1. vara.: Solgunn Robertsen, Lyngen for 1 år,  NY 
2. vara.: Ole Sørensen, Balsfjord for 1 år, NY 
vara.: Arild Heim, Balsfjord for 1 åt, NY 
 
Godtgjørelse for styremedlemmer 2012: 
Leder: kr. 40 000,-, uendret 
Nestleder: kr. 15 000,-, uendret 
Styremedlem: kr. 6 000,-, uendret 
Møtegodtgjørelse pr. dag endret fra kr 1 750,- til kr. 1 800,- pr. dag 
Det beregnes halv godtgjørelse for møter inntil 4 timer. 
Protokollerte telefonmøter kr. 500,- pr. møte. 
Kjøregodtgjørelse etter statens satser. 
 
 
Valgkomiteen , Storsteinnes  9.2.2012  
Åse Heim, leder 
Tor Lyngås  
Bjørnar Gundersen 

Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte 2012 
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Travelt på Landbruk Nord sin stand på Landbruksmessa. 

En flott fjøsbyggergjen på landbruksmess 
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Travelt på Landbruk Nord sin stand på Landbruksmessa. 

En flott fjøsbyggergjen på landbruksmess 

 

Landbruksdagan  

8.–16.september 2012. 
Bli med på årets landbruksdaga!! 

Se  av dagene i kalenderen allerede nå!! 

I løpet av uka vil det bli ere spennende  

ak viteter. Vi skal markere landbruket på en 
posi v måte på forskjellige arenaer i hele 

Troms. 
Kursdager, temadager og landbrukslunsj på skoler,   

poli sk deba , marked,  gudstjeneste,  

åpen dag på TINE avd. Storsteinnes. 

De e er noe av det du kan få med deg på Storsteinnes  

i begynnelsen av september!! 

VELKOMMEN 
www.landbruknord.no  

Telefon: 77 72 25 40 
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VEDTEKTER FOR LANDBRUK NORD BA 
Endring: VEDTEKTER FOR LANDBRUK NORD SA 
 
§ 1  Organisasjon 

Landbruk Nord BA er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk 
ansvar, vekslende kapital og medlemstall. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinn-
skudd for lagets gjeld. Organisasjonens kontoradresse er 9050 Storsteinnes. 
 

NY: § 1 organisasjon 
Landbruk Nord SA , organisasjonsnummer 871404062 ,  er et andelslag etter sam-
virkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlems-
tall. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for Landbruk Nords gjeld. 
Landbruk Nords administrasjon ligger i Balsfjord kommune 
 

§ 2  Formål 
Landbruk Nord skal tilby et bredt og samordnet tjeneste– og veiledningstilbud til land-
bruket, og  påta seg oppgaver innen forsøksvirksomhet, offentlig tjenesteyting, bygdeut-
vikling og øvrig næringsliv. Landbruk Nord skal bestrebe seg på høy kvalitet, god til-
gjengelighet og kostnadseffektivitet i all sin virksomhet.   

 
NY: § 2  Formål 

Landbruk Nord skal tilby et bredt og samordnet tjeneste– og veiledningstilbud til 
landbruket, og påta seg oppgaver innen  rekruttering av arbeidskraft. Drive for-
søksvirksomhet, offentlig tjenesteyting, bygdeutvikling og øvrig næringsliv. Land-
bruk Nord skal bestrebe seg på høy kvalitet, god tilgjengelighet og kostnadseffekti-
vitet i all sin virksomhet.  
  

§ 3  Andelseiere 
Landbruk Nord skal være åpent for alle som driver landbruksrelatert virksomhet. Både 
foretak og enkeltpersoner kan tegne andeler. Innmelding skal være skriftlig til styret.  

   Hverenhet tegner seg for en andel. Hver andel er pålydende kr. 500.- 
 
NY § 3 Ansvar 

Landbruk Nord skal stå som arbeidsgiver for daglig leder, kontoransatte og kan  
ansette avløsere og annen arbeidskraft med tilhørende arbeidsgiveransvar.  
Arbeidsgiveransvaret skal stå i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende  
forskrifter. 

 
§ 4  Rettigheter og plikter  
        Andelseierne må til enhver tid rette seg etter styrets vedtak, offentlige lover og  
 bestemmelser som gjelder for de tjenester som utføres av Landbruk Nord. For enkelte  
 tjenesteområder vil det gjelde egne instrukser.  
 
NY:  § 4 Medlemskap/andeler 

Landbruk Nord skal være åpent for alle brukere som har rett til tilskudd for avlø-
serutgifter og/eller har fått utbetalt produksjonstillegg etter forskrift om areal og 
kulturlandskapstillegg. Hvert medlem (driftsenhet) tegner seg for en andel. Hver 
andel er pålydende kr 500,-, som betales pr faktura.  Andelen forrentes ikke. Ande-
len følger landbrukseiendommen. Ved eier/brukerskifte kan andelen overføres til 
ny eier/bruker. I tillegg har styret fastsatt serviceavgift. 
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VEDTEKTER FOR LANDBRUK NORD BA 
Endring: VEDTEKTER FOR LANDBRUK NORD SA 
 
§ 1  Organisasjon 

Landbruk Nord BA er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk 
ansvar, vekslende kapital og medlemstall. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinn-
skudd for lagets gjeld. Organisasjonens kontoradresse er 9050 Storsteinnes. 
 

NY: § 1 organisasjon 
Landbruk Nord SA , organisasjonsnummer 871404062 ,  er et andelslag etter sam-
virkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlems-
tall. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for Landbruk Nords gjeld. 
Landbruk Nords administrasjon ligger i Balsfjord kommune 
 

§ 2  Formål 
Landbruk Nord skal tilby et bredt og samordnet tjeneste– og veiledningstilbud til land-
bruket, og  påta seg oppgaver innen forsøksvirksomhet, offentlig tjenesteyting, bygdeut-
vikling og øvrig næringsliv. Landbruk Nord skal bestrebe seg på høy kvalitet, god til-
gjengelighet og kostnadseffektivitet i all sin virksomhet.   

 
NY: § 2  Formål 

Landbruk Nord skal tilby et bredt og samordnet tjeneste– og veiledningstilbud til 
landbruket, og påta seg oppgaver innen  rekruttering av arbeidskraft. Drive for-
søksvirksomhet, offentlig tjenesteyting, bygdeutvikling og øvrig næringsliv. Land-
bruk Nord skal bestrebe seg på høy kvalitet, god tilgjengelighet og kostnadseffekti-
vitet i all sin virksomhet.  
  

§ 3  Andelseiere 
Landbruk Nord skal være åpent for alle som driver landbruksrelatert virksomhet. Både 
foretak og enkeltpersoner kan tegne andeler. Innmelding skal være skriftlig til styret.  

   Hverenhet tegner seg for en andel. Hver andel er pålydende kr. 500.- 
 
NY § 3 Ansvar 

Landbruk Nord skal stå som arbeidsgiver for daglig leder, kontoransatte og kan  
ansette avløsere og annen arbeidskraft med tilhørende arbeidsgiveransvar.  
Arbeidsgiveransvaret skal stå i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende  
forskrifter. 

 
§ 4  Rettigheter og plikter  
        Andelseierne må til enhver tid rette seg etter styrets vedtak, offentlige lover og  
 bestemmelser som gjelder for de tjenester som utføres av Landbruk Nord. For enkelte  
 tjenesteområder vil det gjelde egne instrukser.  
 
NY:  § 4 Medlemskap/andeler 

Landbruk Nord skal være åpent for alle brukere som har rett til tilskudd for avlø-
serutgifter og/eller har fått utbetalt produksjonstillegg etter forskrift om areal og 
kulturlandskapstillegg. Hvert medlem (driftsenhet) tegner seg for en andel. Hver 
andel er pålydende kr 500,-, som betales pr faktura.  Andelen forrentes ikke. Ande-
len følger landbrukseiendommen. Ved eier/brukerskifte kan andelen overføres til 
ny eier/bruker. I tillegg har styret fastsatt serviceavgift. 

  

 

§ 5  Utmelding/Eksklusjon  
Medlemskap er bindende fra innmeldingsdato og frem til 31. desember for deretter å føl-
ge kalenderåret. Utmelding av laget skal være styret skriftlig i hende senest 6 måneder før 
utgangen av året. 
Andelseier som overtrer vedtektene, eller bestemmelser gitt i medhold av disse eller på 
annen måte unnlater å oppfylle sine forpliktelser kan ekskluderes. Styret kan fremme slikt 
krav. Det kan også fremme krav om erstatning for de tap som laget er påført. Senest 3 
uker før styret behandler saken, skal andelseier varsles skriftlig og innen rimelig frist gis 
adgang til å uttale seg. Andelseier kan anke styrevedtaket inn for årsmøtet. 
Ved utmelding/eksklusjon har andelseieren krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet. 
såfremt lagets økonomi gir rom for dette. Det kan ikke stilles krav om andel av lagets 
midler. 

NY: § 5 Anvendelse av årsoverskudd 
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra 
styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller 
godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:  
 

Godskriving av foretakets egenkapital 
Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)  
Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28) 

 
§ 6   Årsmøtet  

Årsmøtet er lagets øverste myndighet og holdes innen utgangen av april hvert år. 
Innkalling med saksliste og saksfremlegg skal sendes andelseierne skriftlig med 14 dagers 
varsel. Saker som en andelseier ønsker å behandle på årsmøtet må være kommet skriftlig 
til styret senest 31. januar. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller 1/3 av an-
delseierne krever det. 
Hver andelseier har 1 stemme. Andelseierne kan representeres ved skriftlig fullmakt, men 
ingen kan møte med mer enn en fullmakt. 
Gyldig vedtak krever absolutt flertall, hvis ikke vedtektene krever noe annet. 
Valg av leder, nestleder og styre skjer skriftlig. Andre voteringer skal også foretas skrift-
lig dersom et medlem forlanger det. Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen 
underskrives av to andelseiere valgt av årsmøtet. 

 
            På årsmøtet skal følgende saker behandles: 

   1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
   2. Valg av to andeleiere til å skrive under protokoll. 
   3. Styrets årsmelding. 
   4. Regnskap og revisjonsmelding. 
   5. Arbeidsplan til orientering. 
   6. Budsjett til orientering. 
   7. Godtgjørelse til tillitsvalgte 
   8. Valg 
     - valg av styreleder for 1 år. 
     - valg av nestleder for 1 år. 
     - valg av styremedlemmer for 2 år. 
     - valg av vararepresentanter til styret (nummererte) for 1 år. 

 - valg av revisor  
 - valg av leder, nestleder, medlem og varamedlemmer til valgkomite` 

     - valg av møteleder med varamøteleder for neste år. 
    9. Andre saker som er med i innkallingen. 
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NY: §  6 Rettigheter og plikter 
Hvert medlem har rett til hjelp for å skaffe arbeidskraft/avløsning som er best mulig 
tilpasset deres behov. Medlemmene må til en hver tid rette seg etter de lover og regler 
som er gjeldende for velferdsordningene. Når Landbruk Nord står som arbeidsgiver 
for arbeidstakerne og lønner disse, har hvert medlem plikt til å betale sine kostnader 
til rett tid. 
Landbruk Nord skal ha tilgjengelig, og gi medlemmene informasjon og rettledning om 
gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet. Landbruk Nord skal ha 
oversikt over krav som er særlig viktig for bedriften. Hvert medlem har ansvar for at 
arbeidsmiljøet på gården er i samsvar med gjeldende regler i arbeidsmiljøloven, og 
har plikt til å gi informasjon og opplæring til arbeidstakerne etter gjeldende krav i 
AML og KSL 

§ 7  Styret.  
 Laget ledes av et styre på 7 medlemmer som velges på årsmøtet. To av styremedlemmene  
 skal være ansatte som oppnevnes av og blant de ansatte i laget. Disse representantene  
             kan ikke velges til leder eller nestleder. 
 Styremedlemmene blir valgt for 2 år om gangen. Hvert år er 3/2 av medlemmene på valg,  
 første gang etter loddtrekning. 
 Styret holder møte så ofte lederen finner det nødvendig eller minst 4 av medlemmene i  
 styret krever det. Styret er beslutningsdyktig når minimum 4 av styrets medlemmer er til  
 stede. Et vedtak er gyldig når et forslag får minst 4 stemmer. 
 Har et styremedlem forfall, skal dette meldes fra til laget i god tid, slik at varamedlem kan  
 innkalles. 
 
NY:  § 7 Utmelding/Eksklusjon 

Medlemskapet er bindende fra innmeldingsdato. Utmeldingsfristen er 3 måneder reg-
net fra den dagen meldingen om utmelding kom frem til laget. 

Medlem som overtrer vedtektene eller bestemmelser gitt i medhold av disse eller på 
annen måte unnlater å oppfylle sine forpliktelser overfor Landbruk Nord, kan eksklu-
deres fra Landbruk Nord. Styret kan fremme slikt krav. Det kan også fremme krav 
om erstatning for det tap som Landbruk Nord er påført. Senest 8 dager før styret be-
handler saken, skal medlemmet varsles skriftlig og innen rimelig frist gis adgang til å 
uttale seg. Medlemmet kan anke styrevedtaket inn for årsmøtet. 

Ved utmelding/eksklusjon har medlemmet krav på å få tilbakebetalt andelsinnskud-
det såfremt Landbruk Nords økonomi gir rom for dette. Innbetalt servicesavgift blir 
ikke tilbakebetalt. Det kan heller ikke stilles krav om andel av Landbruk Nords mid-
ler (formue). 
Utmeldt/ekskludert medlem kan ikke ha tillitsverv i Landbruk Nord. 

 
§ 8 Styrets oppgaver  
             Styret skal lede Landbruk Nord i samsvar med vedtekter, vedtak som gjøres av årsmøtet og  
             de instrukser som blir gitt av offentlige myndigheter. 
             Styret skal:: 

Ha ansvar for ansettelse og oppsigelse av daglig leder, og utarbeide instruks for denne. 
Ha ansvar for lagets økonomi. 
Forberede og avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for årsmøtet, med unntak for 

valgkomiteens saker. 
Ha ansvar for lagets årsberetning. 
Vedta budsjett og arbeidsplan for kommende år. 
Styret kan delegere enkelte oppgaver til arbeidsutvalg. 

Laget forpliktes ved underskrifter av daglig leder og styreleder. 
Styret kan meddele prokura. 

  Det skal føres protokoll fra styremøtene. Utskrift av protokollen skal sendes  
                    styremedlemmene 
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NY: §  6 Rettigheter og plikter 
Hvert medlem har rett til hjelp for å skaffe arbeidskraft/avløsning som er best mulig 
tilpasset deres behov. Medlemmene må til en hver tid rette seg etter de lover og regler 
som er gjeldende for velferdsordningene. Når Landbruk Nord står som arbeidsgiver 
for arbeidstakerne og lønner disse, har hvert medlem plikt til å betale sine kostnader 
til rett tid. 
Landbruk Nord skal ha tilgjengelig, og gi medlemmene informasjon og rettledning om 
gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet. Landbruk Nord skal ha 
oversikt over krav som er særlig viktig for bedriften. Hvert medlem har ansvar for at 
arbeidsmiljøet på gården er i samsvar med gjeldende regler i arbeidsmiljøloven, og 
har plikt til å gi informasjon og opplæring til arbeidstakerne etter gjeldende krav i 
AML og KSL 

§ 7  Styret.  
 Laget ledes av et styre på 7 medlemmer som velges på årsmøtet. To av styremedlemmene  
 skal være ansatte som oppnevnes av og blant de ansatte i laget. Disse representantene  
             kan ikke velges til leder eller nestleder. 
 Styremedlemmene blir valgt for 2 år om gangen. Hvert år er 3/2 av medlemmene på valg,  
 første gang etter loddtrekning. 
 Styret holder møte så ofte lederen finner det nødvendig eller minst 4 av medlemmene i  
 styret krever det. Styret er beslutningsdyktig når minimum 4 av styrets medlemmer er til  
 stede. Et vedtak er gyldig når et forslag får minst 4 stemmer. 
 Har et styremedlem forfall, skal dette meldes fra til laget i god tid, slik at varamedlem kan  
 innkalles. 
 
NY:  § 7 Utmelding/Eksklusjon 

Medlemskapet er bindende fra innmeldingsdato. Utmeldingsfristen er 3 måneder reg-
net fra den dagen meldingen om utmelding kom frem til laget. 

Medlem som overtrer vedtektene eller bestemmelser gitt i medhold av disse eller på 
annen måte unnlater å oppfylle sine forpliktelser overfor Landbruk Nord, kan eksklu-
deres fra Landbruk Nord. Styret kan fremme slikt krav. Det kan også fremme krav 
om erstatning for det tap som Landbruk Nord er påført. Senest 8 dager før styret be-
handler saken, skal medlemmet varsles skriftlig og innen rimelig frist gis adgang til å 
uttale seg. Medlemmet kan anke styrevedtaket inn for årsmøtet. 

Ved utmelding/eksklusjon har medlemmet krav på å få tilbakebetalt andelsinnskud-
det såfremt Landbruk Nords økonomi gir rom for dette. Innbetalt servicesavgift blir 
ikke tilbakebetalt. Det kan heller ikke stilles krav om andel av Landbruk Nords mid-
ler (formue). 
Utmeldt/ekskludert medlem kan ikke ha tillitsverv i Landbruk Nord. 

 
§ 8 Styrets oppgaver  
             Styret skal lede Landbruk Nord i samsvar med vedtekter, vedtak som gjøres av årsmøtet og  
             de instrukser som blir gitt av offentlige myndigheter. 
             Styret skal:: 

Ha ansvar for ansettelse og oppsigelse av daglig leder, og utarbeide instruks for denne. 
Ha ansvar for lagets økonomi. 
Forberede og avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for årsmøtet, med unntak for 

valgkomiteens saker. 
Ha ansvar for lagets årsberetning. 
Vedta budsjett og arbeidsplan for kommende år. 
Styret kan delegere enkelte oppgaver til arbeidsutvalg. 

Laget forpliktes ved underskrifter av daglig leder og styreleder. 
Styret kan meddele prokura. 

  Det skal føres protokoll fra styremøtene. Utskrift av protokollen skal sendes  
                    styremedlemmene 

  

 

NY:  § 8 Årsmøtet  
Årsmøtet er Landbruk Nords øverste myndighet og holdes innen utgangen av april  
hvert år. Innkalling vedlagt saksliste, årsmelding, regnskap, årsplan og budsjett skal  
sendes medlemmene skriftlig med 14 dagers varsel. 
Saker som et medlem ønsker å behandle på årsmøtet må være kommet skriftlig til  
styret senest 4 (fire) uker før årsmøtet holdes. 
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det. 

Hvert medlem/driftsenhet har 1 stemme. Medlemmene kan representeres ved skriftlig 
fullmakt, men ingen kan møte med mer enn en fullmakt. 

Gyldig vedtak krever simpelt flertall, hvis ikke vedtektene krever noe annet. Ved likt 
stemmetall avgjør møteleders stemme, unntatt ved personvalg som blir avgjort ved 
loddtrekning. 

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen underskrives av to medlemmer valgt 
av årsmøtet. 

 På årsmøtet skal følgende saker behandles: 
   1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
   2. Valg av møteleder og referent.  
   3. Valg av to medlemmer til å skrive under møteboka. 
   4. Styrets årsmelding. 
   5. Regnskap og revisjonsmelding. 
   6. Arbeidsplan for kommende år, til orientering 
   7. Budsjett for kommende år, til orientering 
   8. Godtgjørelse til tillitsvalgte 
   9. Valg 

valg av styreleder for 1 år. 
valg av styremedlemmer for 2 år. 
valg av vararepresentanter til styret (nummererte/personlige) for 1 år. 
valg av nestleder 
valg av revisor 
valg av medlem og varamedlem til valgkomite 

10. Andre saker som er med i innkallingen. 
 
§ 9  Valgkomité 
 Laget skal ha en valgkomité på 3 medlemmer med 3 nummererte varamedlemmer. Val-

get gjelder for 3 år. Hvert år går 1 medlem ut, første gang etter loddtrekning. Leder og 
nestleder velges på årsmøte for ett år om gangen. Medlemmer kan ikke  

 gjenvelges. 
 Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg som skal holdes på årsmøtet unntatt    

 revisor. Revisor skal velges etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal innstille på    
 godtgjørelse til de tillitsvalgte. Årsmøtet kan fastsette instruks for valgkomiteen. 
 

NY:  § 9 Styret 

Landbruk Nord  ledes av et styre på (5) medlemmer som velges på årsmøtet. Ett av 
styremedlemmene skal være en ansatt som er oppnevnt av og blant de ansatte i laget. 
Denne representanten kan ikke velges til leder eller nestleder. 
Styremedlemmene blir valgt for 2 år om gangen. Hvert år er (2) av medlemmene på 
valg, første gang etter loddtrekning. 
Styret holder møte så ofte lederen finner det nødvendig eller minst (3) av medlemmene 
i styret krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets med-
lemmer er til stede. 

Har et styremedlem forfall, skal dette meldes fra til Landbruk Nord  i god tid, slik at 
varamedlem kan innkalles. 

Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. 
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NY: §  10 Valgkomité 
Landbruk Nord skal ha en valgkomité på (3) medlemmer. Valget gjelder for 3 år. Hvert år 
går (1) medlem ut, første gang etter loddtrekning. Det skal hvert år velges (1) varamedlem 
til valgkomité. Den som har sittet lengst fungerer som leder. 

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg som skal holdes på årsmøtet unntatt re-
visor. Revisor skal velges etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal innstille på godt-
gjørelse til de tillitsvalgte. Årsmøtet kan fastsette instruks for valgkomiteen. 

 
 § 11 Vedtektsendring. 
 Endring av lagets vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet. Det skal stå i innkallingen til  
 årsmøtet hva endringen gjelder. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  
 
NY: §  11 Tvister 
  Tvist mellom Landbruk Nord og et eller flere av Landbruk Nords medlemmer som ikke blir  
           løst i minnelighet, avgjøres ved voldgift. Voldgiftsretten består av 3 medlemmer. Hver av  
           partene velger et medlem og sorenskriveren i distriktet oppnevner lederen. Hvis en eller  
           begge parter innen frist fastsatt av styret ikke har oppnevnt sitt medlem, blir vedkommende  
           oppnevnt av sorenskriveren. Krav om voldgift må være kommet til styret innen 3 måneder  
           etter at medlemmet har fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet.  
           Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger. 
 
 § 12 Fusjon 

Utvidelse av virksomheten til Landbruk Nord gjennom fusjon kan vedtas av styret. Større 
fusjoner som medfører vedtektsendringer og/eller medfører en betydelig  
organisasjonsendring skal behandles av årsmøtet etter reglene i § 13.  
      

NY: §  12 Vedtektsendring 
Endring av Landbruk Nords vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet. Det skal stå i innkal-
lingen til årsmøtet hva endringen gjelder. Til gyldig vedtak kreves som hovedregel  
2/3 flertall av de avgitte stemmer. I spesielle saker kreves 4/5 flertall. 

 
 § 13 Oppløsning  
 Vedtak om oppløsning blir gjort av årsmøtet. Gyldig vedtak om oppløsning krever ¾ flertall 

og at minst halvparten av laget andelseiere deltar i årsmøtet. 
Stemmeberettigede er i slike tilfeller de som har vært andelseiere av laget i minst ett år. Det 
årsmøtet som vedtar oppløsning velger et avviklingsstyre.  
 
Oppnås ikke tilstrekkelig flertall på årsmøte, kan nytt årsmøte innkalles med 14 dagers  
varsel. Gyldig vedtak krever da ¾ flertall av stemmene fra de fremmøtte. Lagets midler skal 
settes på sperret konto i inntil 10 år i tilfelle at ny virksomhet med lignende formål oppret-
tes. Årsmøte skal fatte vedtak om anvendelse av lagets midler i tilfelle det ikke blir oppstart 
av ny virksomhet. 
 

 



Landbruk Nord - Årsmelding 2011

45 

 

NY: §  10 Valgkomité 
Landbruk Nord skal ha en valgkomité på (3) medlemmer. Valget gjelder for 3 år. Hvert år 
går (1) medlem ut, første gang etter loddtrekning. Det skal hvert år velges (1) varamedlem 
til valgkomité. Den som har sittet lengst fungerer som leder. 

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg som skal holdes på årsmøtet unntatt re-
visor. Revisor skal velges etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal innstille på godt-
gjørelse til de tillitsvalgte. Årsmøtet kan fastsette instruks for valgkomiteen. 

 
 § 11 Vedtektsendring. 
 Endring av lagets vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet. Det skal stå i innkallingen til  
 årsmøtet hva endringen gjelder. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  
 
NY: §  11 Tvister 
  Tvist mellom Landbruk Nord og et eller flere av Landbruk Nords medlemmer som ikke blir  
           løst i minnelighet, avgjøres ved voldgift. Voldgiftsretten består av 3 medlemmer. Hver av  
           partene velger et medlem og sorenskriveren i distriktet oppnevner lederen. Hvis en eller  
           begge parter innen frist fastsatt av styret ikke har oppnevnt sitt medlem, blir vedkommende  
           oppnevnt av sorenskriveren. Krav om voldgift må være kommet til styret innen 3 måneder  
           etter at medlemmet har fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet.  
           Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger. 
 
 § 12 Fusjon 

Utvidelse av virksomheten til Landbruk Nord gjennom fusjon kan vedtas av styret. Større 
fusjoner som medfører vedtektsendringer og/eller medfører en betydelig  
organisasjonsendring skal behandles av årsmøtet etter reglene i § 13.  
      

NY: §  12 Vedtektsendring 
Endring av Landbruk Nords vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet. Det skal stå i innkal-
lingen til årsmøtet hva endringen gjelder. Til gyldig vedtak kreves som hovedregel  
2/3 flertall av de avgitte stemmer. I spesielle saker kreves 4/5 flertall. 

 
 § 13 Oppløsning  
 Vedtak om oppløsning blir gjort av årsmøtet. Gyldig vedtak om oppløsning krever ¾ flertall 

og at minst halvparten av laget andelseiere deltar i årsmøtet. 
Stemmeberettigede er i slike tilfeller de som har vært andelseiere av laget i minst ett år. Det 
årsmøtet som vedtar oppløsning velger et avviklingsstyre.  
 
Oppnås ikke tilstrekkelig flertall på årsmøte, kan nytt årsmøte innkalles med 14 dagers  
varsel. Gyldig vedtak krever da ¾ flertall av stemmene fra de fremmøtte. Lagets midler skal 
settes på sperret konto i inntil 10 år i tilfelle at ny virksomhet med lignende formål oppret-
tes. Årsmøte skal fatte vedtak om anvendelse av lagets midler i tilfelle det ikke blir oppstart 
av ny virksomhet. 
 

 

  

 

NY: § 13 Oppløsning - Fusjon 
Vedtak om oppløsning eller fusjon, blir gjort av årsmøtet. Gyldig vedtak om oppløsning 
krever 3/4 flertall av møtedeltakerne. Stemmeberettigede er i slike tilfeller de som er 
medlem av Landbruk Nord, og har betalt medlemskontingent.  
Det årsmøtet som vedtar oppløsning velger et avviklingsstyre. 
For vedtak om fusjon gjelder samme stemmeregler som ved oppløsning, unntatt valg av  
avviklingsstyre. 
 
Oppnås ikke tilstrekkelig flertall på årsmøtet, kan nytt årsmøte innkalles med 14 da-
gers  
varsel. Gyldig vedtak krever da 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer. 
Eventuelle gjenstående midler, etter dekking av gjeld, skal henstå i fem -5- år i tilfelle 
et  
foretak med samme formål blir dannet, midlene vil da bli overdratt til nytt foretak. 
Årsmøtet fatter vedtak om allmennyttig formål som skal motta midlene dersom nytt 
foretak ikke er dannet innen fem år. 
 

 
Vedtektene er godkjent av årsmøte 25.4.2012 
Vedtektene gjelder fra 25.4.2012 
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 Daglig leder 
 
Kontorsted: 
Storsteinnes 

Unni Furumo 
100 %  
Stilling 
 

 Lønnsadm. 
 
Kontorsted: 
Storsteinnes 

Kirsti Skog 
100 %  
stilling 

 Sekr/ 
prosjekt 
 
Kontorsted: 
Storsteinnes 

Anne-Kariin 
Staff 
100% 
Stilling 

 Rådgiver 
Jord-plante 
Kontorsted: 
Storsteinnes 

Kristin  
Sørensen 
100 % stilling 
Permisjon til 
20.2.2012 

 Rådgiver 
Jord-plante 
Kontorsted: 
Storsteinnes 

John Grønås 
100%  
stilling 

 Rådgiver 
Jord– plante 
Kontorsted: 
Sjøvegan 

Ragnvald  
Tollefsen 
100 %  
stilling 
Permisjon fra 
12.9.2011-
12.9.2012 

 Sekretær 
 
Kontorsted: 
Storsteinnes 

Hilde Vågsbø 
Nøstvik 
80 % stilling 
 
 
 

 Rådgiver 
Jord– plante 
Kontorsted: 
Storsteinnes 

Natalia  
Nemytova 
100 %  
stilling 

 Regnskap/ 
Økonomi 
Kontorsted: 
Storsteinnes 

Hilde Angell 
80 %  
stilling  

 Rådgiver  
Jord– plante 
Kontorsted: 
Storslett  

Ellen Reiersen 
80 % 
stilling 
 
 

 Sivilingeniør 
Bygg 
Kontorsted: 
Tromsø, Holt 

Svein  
Johnsen 
100 %  
stilling 

 Ingeniør 
Bygg 
Kontorsted:  
Bodø 

Kjell Arne  
Skogheim 
100 %
stilling 

 Sivilingeniør 
Bygg 
Kontorsted: 
Storsteinnes 

Marit Gåre  
80 % stilling 

 Ingeniør 
Bygg 
Kontorsted:  
Tromsø, Holt 

Roger Østvik 
100 %  
stilling 

 Sivilingeniør 
Bygg 
Kontorsted:  
Bodø 

Terese 
Willumstad 
100 %  
stilling 
Sluttet: 
30.9.2011 

KONTORANSATTE 

I tillegg til disse stillingene har vi 529 ansatte avløsere og annen arbeidshjelp som arbeider ute på gårdene. 
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