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Innkalling til årsmøte i  
 Landbruk Nord 

 
 Herved innkalles det til årsmøte i Landbruk Nord 

 
Fredag 25.4.2014 på Vollan Gjestestue, Nordkjosbotn kl. 11.00 

 
Møt du også, og kom med innspill på hva Landbruk Nord skal satse på.  

 
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  2013 
6. Regnskap 2013 og revisjonsmelding 
7. Arbeidsplan og budsjett 2014, til orientering 
8. 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 2015 
 

Kaffe og noe å bite i blir servert under møtet. 
  

 Vel møtt!  
 

Styret 

 

Kontakt oss gjerne på 02245@snn.no eller
besøk oss på snn.no/pro for å avtale møte
med en av våre rådgivere.

Bank. Forsikring. Og deg.

"Kyrne har god tid, men
det har ikke jeg"

Med PRO får du tilgang på kompetent
rådgiving og effektive løsninger for alt innen
bank og forsikring - på ett sted. Hverdagen blir
enklere og du kan bruke mer tid på å skape
verdier på gården.
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Styreleder har ordet 

Widar Skogan, styreleder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
I årsmeldinga kan du lese om et aktivt driftsår i Land-
bruk 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 mellom høy omsetning, aktive  
medlemmer og muligheten til å løse et bredere spekter 
av oppgaver for landbruksnæringa. Et godt eksempel 
på dette er at lønnstjenesten i LN koster 3,9% i admini-
strasjonspåslag mens prisen er 9% og høyere i andre 
landbrukstjenester i Nord-Norge.  
 
Ser vi på resten av tilbudet i LN er våre priser gjennom-
gående lavere enn fra sammenlignbare  
tjenestetilbydere. 
 
I Norsk Landbruksrådgivning (NLR) er det et  
pågående arbeid med å se på hvordan NLR skal  
organiseres i framtida.  

I denne prosessen diskuteres overgang til konsern-
modell, aksje-selskapsmodell og en regionmodell med 
reduksjon i antall rådgivningsenheter fra dagens 39 til  
4-8 regionale enheter.  
I 2013 ble det også vedtatt at LHMS (Landbrukets  
Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid) skulle bli en del av 
NLR. Begge disse sentrale sakene kan få stor  
betydning for den videre utvikling i LN.  
I LN erfarer vi at våre ansatte i økende grad  
samhandler over profesjonsgrensene. Dette gjør at LN 
kan drive både faglig og økonomisk bedre som en 
sammenslått enhet enn om LN skulle deles opp i en 
organisasjon under NLR og en organisasjon under 
Norske Landbrukstjenester (NLT). Sett fra mitt ståsted 
som styreleder i LN så burde NLT ha gjort som LHMS 
og blitt en del av arbeidsområdet til NLR. 
LN 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 budsjettarbeidet vurderer vi prissetting opp mot  
kostnadsutvikling 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 LN.  
 
På vegne av styret vil jeg takke alle ansatte i Landbruk 
Nord for godt utført arbeid i 2013. 
 
Vel møtt til årsmøte 
 
Widar Skogan 
styreleder 
 

 Landbruk Nord (LN) leverer 
med dette sin åttende  
årsmelding. I 2013 har  
drifta i stor grad gått som plan-
lagt og vi kan notere en  
omsetningsøkning på drøyt 3 
millioner kroner og et drifts-
overskudd på  471 360 kroner. 
Medlemstallet er stabilt rundt 
500 og LN leverer tjenester til  
ytterligere 800 kunder. 

 TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan

Informasjon om 
Troms fylkeskommune 
på: www.tromsfylke.no

Senja videregående skole/
Troms landbruksfaglige senter
Øke kompetansen i hele landbruksnæringa ved å tilby
tilrettelagte aktiviteter for læring i et brukerstyrt marked og
ved å være møteplass for alle med tilknytning til næringa. 

Vi tilrettelegger for kurs, seminarer og etterutdanning for
voksne. Utdanningen gjennomføres i nært samarbeid med
andre aktører tilknyttet næringen.

For nærmere opplysninger kontakt: 
Oddny: tlf 907 47 636, e-post: oddny.asbol@tromsfylke.no
Hanne: tlf 901 13 767, e-post: hanne.storteig@tromsfylke.no

Besøk også vår hjemmeside: www.fagsenter.no

fra
nt
z.n

o
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Styrets aktivitet  

Hjelp oss å holde prisene nede.  
 
Landbruk Nord ønsker ikke å øke prisene til dere som er våre medlemmer, men vi sliter når 
alle priser og avgifter rundt oss øker. 
Vil du hjelpe oss å holde våre priser nede, er det å si ja til å motta faktura på epost et 
stort skritt i riktig retning.  
Vi slipper å koste porto på utsending pr brev, du som medlem mottar fakturaen i din  
epostkasse med det samme. 

Styret har i meldingsåret hatt 5 styremøter og behandlet 53 saker. De viktigste sakene har 
vært: 
 
 Gjennomgang og justering av prissystemet på alle områder i Landbruk Nord 
 Gjennomgang og justeringer på prisene på alle områder i Landbruk Nord. 
 Møte med hovedorganisasjonen Norske landbrukstjenester—styret har gitt tilbake-

meldinger på tre hovedpunkter som bør være prioriterte områder i organisasjonen, 
disse er:  

 1. Høstsamlingene m/kursdel og dens organisering. 
 2. Dokumentasjonskrav i forhold til ferie/fritid  og hvor midlene går. 
 3. Fusjoneringsprosess mellom hovedorganisasjonene: Norske Landbrukstjenester  
     (NLT) og Norsk Landbruksrådgivning (NLR). 
 Landbruk Nord Eiendom A/S—jobbet mye med å få nye leietakere i ledige arealer. 

Dette er prosesser som er arbeidskrevende og tar tid. 
 Økonomi, budsjett—kontinuerlig oppfølging med nødvendige justeringer. 
 Oppretting av nytt avdelingskontor på Kleiva Landbruksskole i Sortland, her jobber 

nytilsatt planlegger på landbruksbygg. 
 Fortløpende status og oppdateringer fra avdelingslederne på hvert styremøte. 
 Pensjons– og forsikringsordningene. 

Renteberegning i Landbruk Nord 
  
Det ble i styremøte 14.3.2012 vedtatt å gjøre et forsøk på å få flere medlemmer til å sette 
inn sitt avløser-tilskudd hos oss, dette med å heve innskuddsrenten til 3 %.  
Virkningen uteble, og vi  har selv en mye lavere renteprosent på innskudd ble det i  
styremøtet 1.7.13 bestemt å sette renten ned igjen til 1 %.  
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ÅRSMELDING 2013 

 
Styret 
Etter årsmøtet i 2012 har styret hatt følgende sammensetning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   vara:  Jan Solli, Balsfjord kommune 
3.   vara:  Jan Morten Rognmo, Målselv kommune 
 
Verneombud for verneområdet ansatte avløsere, er Oddvar Aamo, Salangen (Sørregionen) 
Verneombud for verneområdet ansatte kontorpersonalet, er Roger Østvik 
 

 Widar Skogan, Mestervik 
Driver med kjøttproduksjon på sau  
i Balsfjord kommune 
Mobil: 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. 
Mobil.: 901 70 013 
terje@astema.no 

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

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

 Jill-Karina Botngaard 
Driver med melkeproduksjon på geit i Lyngen  
kommune. 
Mobil: 915 46 168 
k-h.h@online.no 

Styreleder 

Nestleder 

Styremedlem 

Styremedlem 

1. varamedlem, 
møter fast på 
alle styremøtene 

 Styremedlem Tor Sivertsen 
Driver med melkeproduksjon på ku 
i Lenvik kommune 
Mobil: 900 49 939 
helbtor@online.no 
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 Medlemsvilkår 2014 

 

ANDEL, engangsinnbetaling ved innmelding. kr. 500,- 

GRUNNKONTINGENT, alle medlemmer            kr. 600,- pr. år. 
   

Andelen gir deg: Grunnkontingenten gir deg: 

  * Medlemsrettigheter ihht vedtektene   * 20% rabatt på tjenester 

  * Møte- og stemmerett på årsmøtet   * Medlemsskriv 
  * Årsmelding tilsendt   * Gratis timeliste- og opplæringsblokker 
   
Rådgivningsavdeling. Kulturavhengig arealkontingent. 

Grovfôr og korn         kr.   4,15,-  pr. daa. 
Potet, Grønnsaker og Bær kr. 26,- pr. daa 
Makspris på arealkontingent                                kr. 4000,- 
   
Arealkontingenten gir deg:  
 * Telefonrådgivning  
 * Mulighet for gårdsbesøk  
 * Gjødslingsplan og jordprøvetaking til medlemspris (se prisliste)  
 * Kulturspesifike meldinger på e-post  
 * Invitasjon til markvandringer og fagmøter  
 * Klauvskjæring til medlemspris  
  
Lønnstjenester: Påslag på lønn                        Påslagene blir fastsatt av styret 
Påslaget dekker: Påslag:  

 * LN har arbeidsgiveransvar inkl. arbeidsavtaler,  * Administrasjon                    3,90 % 
    utlønning, arbeidsgiveravgift, feriepenger,                   
    sykepenger,  * Yrkesskadeforsikring           1,10 % 

    forsikringer, pensjonsordning, rapporter til det  
    offentlige.  * Ansvarsforsikring                   0,30 % 
 * Utlysning av stillinger, oppsett av  
    arbeidsinstrukser mm.  * Sykelønn                    2,00 % 

 * Dokumentasjon av avløserutgifter  * OTP                         2,00 % 

 * Dokumentasjon av avløserutgifter ved sykdom Sum                                       9,30 % 
 * Organisering av avløserringer   

 * Rådgivning ang. velferdsordninger, søknad om     
    refusjoner   
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LANDBRUK NORD EIENDOM AS 
 

Næringseiendommen til Landbruk Nord. 
Foto: Unni Furumo 

Kontoer/Noter 2012 2011 

Salgsinntekt                 544                0 

Driftsinntekter (1)       1 503 051  1 370 090 

Sum driftsinntekter       1 503 595  1 370 090 

Adm.kostnader (2)        (100 000)   (350 000) 

Avskrivninger  (3)        (185 749)    145 000 

Annen driftskostnad       (410 636)   (369 631) 

Sum driftskostnader       (696 385)   (574 631) 

Driftsresultat        807 210    795 459 

Renteinntekt   

Sum finansinntekter   
Rentekostnader         (812 185)   (689 306) 

Sum rentekostnader         (812 185)   (689 306) 

Netto finans         (812 185)   (689 306) 

Ordinært resultat før skatt            (4 975)     106 153 

Skattekostnad på resultat (5)            1 393     (46 831) 

Ordinært resultat           (3 582)      59 322 

Årets resultat           (3 582)      59 322 

   

Overføringer   

Udekket tap (6)    3 582     59 322 

Annen egenkapital (6) 0  

Sum            ( 3 582)     59 322 

2013 

 

1 329 096 

1 329 096 

0 

(189 000) 

(380 188) 

(569 188) 

759 908   

494 

494 
(742 137) 

(742 137) 

(741 643) 

18 265 

(5 194) 

13 071 

13 071 

 

 

9 758 

3 313 

13 071 

Resultatregnskap 2013 
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 Eiendeler 2012 

Anleggsmidler  

Utsatt skattefordel (5)          7 338 

Sum eiendeler          7 338 

Varige driftsmidler  

Tomter, bygninger  (3&4) 11 331 000 

Driftsløsøre inventar (3)         55 000 

Sum varige driftsmidler 11 386 000 

Sum anleggsmidler 11 393 338 

Fordringer  

Kundefordringer  

Andre fordringer        43 102 

Sum fordringer        43 102 

Bankinnskudd, kontanter        81 497 

Sum bankinnskudd        81 497 

Sum omløpsmidler      124 599 

Sum eiendeler 11 517 937 

  

Egenkapital og Gjeld  

Innskutt egenkapital  

Aksjekapital (6)       100 000 

Sum aksjekapital  

Opptjent egenkapital  

Udekket tap (6)         (9 758) 

Sum opptjent egenkapital         (9 758) 

Sum egenkapital         90 242 

Gjeld  

Annen langsiktig gjeld  

Gjeld kredittinst. (4)    7 771 797 

Langsiktig konserngj  (4)    3 510 249 

Sum annen langsiktig 
gjeld 

 11 282 046 

Sum langsiktig gjeld  11 828 046 

Leverandørgjeld           2 162 

Skyldig offentlige avgifter                  0 

Annen korts.gjeld       143 487 

Sum kortsiktig gjeld       145 649 

Sum gjeld  11 427 695 

Sum egenkapital og gjeld  11 517 937 

2013 

 

2 144 

2 144 

 

11 155 000 

42 000 

11 197 000 

11 199 144 

 

 

43 000 

  43  000 

15 523 

15 523 

58 523 

11 257 667 

 

 

 

100 000 

 

 

3 313 

3 313 

103 313 

 

 

7 390 513 

3 692 249 

11 082 762 

 11 082 762 

0 

26 592 

45 000 

71  592 

11 154 354 

11 257 667 

Balanse pr. 31.12.2013 Budsjett 2014 

Leieinntekt  pliktig Kr.     - 493 961 

Leieinntekt mva fri Kr.     - 786 793 

Leieinntekt møterom Kr.       -  3 500 

Fellesutgifter u/mva Kr.      -  78 000 

Fellesutgifter m/mva Kr.       - 54 100 

Sum inntekter Kr.  - 1 416 354 

  

Avskrivninger bygning Kr.       176 000 

Avskrivninger inventar Kr.           9 000 

Renovasjon, vann , avløp Kr          30 000 

Strøm Kr.       132 100 

Brøyting, strøing Kr.         45 000 

Repr./vedlikehold bygning Kr.         20 000 

Honorar, adm. kostn. LN Kr.         50 000 

Revisjonshonorar Kr.         15 000 

Annet Kr.         10 000 

Sum Kr.       547 100 

Annonser Kr.           6 000 

Forsikring Kr.         52 323 

Eiendomsskatt Kr.         38 500 

Bankgebyr Kr            1 500 

Sum Kr.        98 323 

Renteinntekt bankinnskudd Kr      - 145 000 

Rentekostnad Kr.       435 000 

Rentekostnad banklån Kr.       480 000 

Sum Kr.    1 415 423 

Årsresultat før skatt Kr.      -      931 

Repr./vedlikehold utstyr Kr.         60 000 

Arbeidsplan 2014 
 
 Utleie av møterom 
 
 Utleie av ledige kontorer 
 
 Brannøvelse 
 
 Vedlikehold 
 
 Generell oppfølging av bygget 
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Tittel Arrangør, sted Dato  Navn 
Møte  med Studieforbundet  næring og 
samfunn (SNS) 

SNS, Tromsø 9.1 Anne-Kariin 

Møte ang. Landbruksmessa Landbruk Nord 21.1 Anne-Kariin, 
Unni, Kirsti 

Møte med avløsere Landbruk Nord 22.1 Anne-Kariin 

Møte prosjekt: Russiske praktikanter Fylkesmannen i Finnmark v/Nedzad  
Zdralovic 

31.1 Unni, Kirsti, 
Nedzad 

Møte med avløserring  Fjellbygda , Balsfjord 1.2 Anne-Kariin 

Møte i rekrutteringsprosjektet til  
landbruket 

Balsfjord kommune, Rådhuset 7.2 Anne-Kariin 

Landbrukskafe i Balsfjord  Landbruk Nord, Balsfjord kommune 14.2 Anne-Kariin 

Reise til Arkhangelsk, Teknikum  
Landbruksskole 

Arkhangelsk Teknikum  
Landbruksskole/Landbruk Nord 

4.3-6.3 Unni, Kirsti, 
Nedzad,  
Morten 

Oppdatering i IA-arbeid NAV v/arbeidslivssenteret i Tromsø 21.3 Kirsti, Unni  

Årsmøte Norske Landbrukstjenester NLT, Gardermoen 10.-11.4 Kirsti 

Temadag i Landbruket Balsfjord kommune 
Rådhuset, Storsteinnes 

17.4 Unni 

Årsmøte Landbruk Nord Landbruk Nord. Bardufoss 24.4 Unni, Kirsti, 
Kristin 

Skolebesøk 8.kl. Storsteinnes skole Balsfjord kommune 26.4 Unni, Anne-
Kariin 

Møte m/Sparebank1Nord Norge Sp banken v/Kjetil Berntsen 28.5 Unni 

Møte med Senja Næringshage v/Gro Senja Næringshage, møterom hos 
Landbruk Nord 

6.9 Unni, Kirsti 

Skolebesøk på Senja vg skole 
2.—3. klasse-elever 

Senja vgs, Gibostad 9.10 Anne-Kariin 

Markedsdag arr. Landbruk Nord, Storsteinnes 14.9 Unni, Anne-
Kariin,  
Natalia, Marit 

Høsttakkefest Landbruk Nord, Storsteinnes 15.9 Anne-Kariin 

Regnskapsseminar Daldata,  Gardermoen 17.9-18.9 Hilde A. 

Reise til Arkhangelsk, Teknikum  
Landbruksskole 

Arkhangelsk Teknikum  
Landbruksskole/Landbruk Nord 

19.9– 22.9 Unni, Kirsti, 
Morten 

Kurs i organisasjonspsykologi Inveni bedriftshelsetjeneste, Tromsø 7.-8.10 Unni, Kirsti 

Høstsamling Norske Landbruks-
tjenester (NLT) 

NLT, Hell 22.10-
24.10 

Anne-Kariin, 
Kirsti 

Avløsertreff Landbruk Nord 1.11 Anne-Kariin 

Prosjekt: Radiobjeller Fylkesmannen i Troms v/Gøril 28.11 Unni, John, 
Arnulf 

Timelistekafe Landbruk Nord 4.12 Anne-Kariin 

Møte i Landbruksmessestyret Landbruk Nord 17.12 Unni, Anne-
Kariin +  
messestyret 

Daglig leders og andre sin deltakelse på ulike arrangementer, kurs, seminarer i 2013 
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Drift av Landbruk Nord 
Medlemmer: 
 
Medlemmene i Landbruk Nord, er bønder 
som har betalt andel og serviceavgift. 
De kan velges som  tillitsvalgt i styret og har 
stemmerett i styret og på årsmøte. 
I 2013 hadde vi 504 medlemmer, dette er en  
nedgang på 16 fra året før. Nedgangen i år 
skyldes stort sett at gårder blir lagt ned.  Tre 
av disse 16 har meldt seg ut av andre  
årsaker.  
 
Andre kunder: 
Dette er kunder som kjøper tjenester hos 
oss som ikke er medlems basert. Disse  
betaler ikke serviceavgift og andel. 
I år har vi 798 kunder utenom medlemmene 
som kjøper ulike tjenester. 
Tjenestene disse kjøper  er i hovedsak:  
teknisk byggeplanlegging, byggeledelse,  
beredskapsavløsning, klauvskjæring,  
taksering– og verdivurdering  av  
landbrukseiendommer.  
 
Økonomi: 
Vi ser positive resultater etter arbeidet som 
ble gjort i 2013 med omlegging av  
fakturering og prissetting av tjenester i  
Landbruk Nord.  Landbruk Nord har i flere år 
hatt store endringer organisatorisk. Over-
skuddet må avsettes til å bygge opp  
egenkapitalen, som  er svak etter flere år 
med underskudd. 
 
Medlemsskriv: 
Vi hadde 3 medlemsskriv i 2013, i tillegg 
kommer årsmeldinga og mindre  
infoblader. Det sendes grovfôrnytt  ut minst 
en gang pr. mnd til medlemmene.  
Medlemsskrivet  finner du også på  
hjemmesida. 
 
Hjemmesida: 
Her legger vi ut fortløpende informasjon.  
Annonserer kurs, fagdager, markdager,  
ledige avløsere etc. etc. 
 
www.landbruknord.no 
 

Hovedorganisasjoner: 
Landbruk Nord er medlem i: 

 
Norske Landbrukstjenester (NLT) 
som representerer alle  
landbrukstjenestene på  
landsbasis.  
 
Norsk Landbruksrådgivning 
(NLR) som representerer  
rådgivning innen jord– og  
plantekultur samt byggeteknisk  
planlegging. 

 
Landbruk Nord  er medlem i NHO mat  
og landbruk som  bl.a ivaretar   
arbeidsgiverspørsmål.  
Spesielt innenfor feltene: 
 
 Tariff 
 Kompetanse og  
 utdanning 
 Arbeidsrett HMS/IA 
 
 
 

 

 

 

 

Foto: Unni Furumo 
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Besøks-rekord på årets Landbruksmesse! 

Med vær-gudene på vår side messehelga, 
ble det satt ny besøksrekord på årets messe 
med over 5 000 besøkende. Messa ble  
gjennomført 29. og 30. juni 2013. 
 
Landbruk Nord arrangerer landbruksmessa,  
tar seg av all planlegging og praktisk  
gjennomføring. Med oss i planleggingen og 
gjennomføringen har vi gode mannskaper fra 
Balsfjord Bonde- og Småbrukarlag, Balsfjord 
Bondelag og Storsteinnes Idrettslag. 
Messa tiltrekker seg stadig nye utstillere og 
mere publikum noe vi er veldig stolte av. 
 
Publikum tok seg god tid til å gå på messe-
området – de kjøpte seg mat og barna kunne 
leke med lego eller hoppe i høyet. Dyre-
standen var som alltid veldig populær. I år 
var det mange smådyr som barna kunne  
kose med. Vi hadde i år ett spesielt fokus på 
Lyngshesten – en utryddings-truet heste-
rase. Vi fikk flere oppvisninger med denne 
hestetypen. Publikum likte også gjeterhund-
oppvisningen. Der fikk vi også se gjeting av 
sau m/hund - fra hesteryggen.  
 
 
 

Lørdag besøkte Landbruksminister Trygve 
Slagsvold Vedum messa. Han deltok på  
temamøte hvor arktisk landbruk hadde  
hovedfokus. Faglagene, TINE og Landbruk 
Nord orienterte om utfordringer som  
landbruket i Troms møter. Med  
Fylkesmannen i Troms Svein Ludvigsen som 
møteleder fikk flere av de ca. 70 møte-
deltakere gi sine tilbakemeldinger til  
ministeren.  

 

Katrine Lunde i gang med demonstrasjon av redskaper med lyngshesten,  Sunde Sara. 
Foto: Unni Furumo 

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum i samtale 
med messedeltakere. 
Foto: Geir A. Simonsen 

Landbruksmessa i Balsfjord LANDBRUKSMESSA I BALSFJORD
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Landbruksmessa inspirerer til aktiviteter og god fagprat for mange. 
Alle foto: Geir Arne Simonsen 
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Landbruk Nord har som formål å tilby et bredt og 
samordnet tjeneste– og veiledningstilbud til  
landbruket, og påta seg oppgaver innen  
rekruttering av arbeidskraft.  Drive forsøks-
virksomhet, offentlig tjenesteyting,  
bygdeutvikling og øvrig næringsliv. Landbruk 
Nord skal bestrebe seg på høy kvalitet, god  
tilgjengelighet og kostnadseffektivitet i all sin 
virksomhet.  
 
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. 
 
 
 

Vi veileder med hjelp til søknader om tilskudd til  
avløsning ved sykdom, svangerskap/fødsel og 
skaffer dokumentasjon som kreves. Vi  
dokumenter avløser-utgifter til ferie/fritid ved 
årets slutt direkte til Fylkesmannen i Troms 
(FMLA).  
 
Landbruk Nord bestreber seg på å være opp-
datert på lover og regler i forbindelse med  
Arbeidsmiljøloven, Folketrygden osv. Dette for å 
kunne levere kvalitetstjenester til våre  
medlemmer og kunder.  
Våre forsikringsordninger på yrkesskade  
forsikring og ansvarsforsikring har vi gjennom en 
av våre hovedorganisasjoner, Norske  
Landbrukstjenester. Dette sikrer oss gode  
forsikringsordninger. Landbruk Nord er  
organisert i NHO Mat og Landbruk. Dette gir oss  
tilgang på kompetanse i arbeidsgiverspørsmål 
og tilgang på kompetanseheving på det  
regelverk vi må forholde oss til. 
 
Generelt er tendensen at flere ønsker faste  
avtaler som gir regelmessig tilgang på avløsning 
ved ferie og fritid og ved sykdom. Vi ser at det 
brukes mer norsk arbeidskraft og på bakgrunn 
av god jobbing inn mot Gibostad videregående 
skole har vi økt tilgangen av agronomer. 
Kurs for avløsere og timelistecafe har også vært 
tiltak for å heve kompetansen og samholdet hos 
våre avløsere. 
 

 

Avdeling: Rekruttering /lønnsadm.  

 

Avløserne koser seg på timelistekafé 
 Foto: Anne-Kariin Staff 
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Beredskapsavløsning 2013 
Beredskapene er et felt vi arbeider kontinuerlig 
med. Vi bestreber oss på å kunne tilby kompet-
ente avløsere når det oppstår sykdom. Vi har 
faste ansatte og flere på deltid som prøver å  
dekke opp dette behovet til enhver tid. Målet vårt 
er å ha en mest mulig fleksibel ordning som  
ivaretar det behovet som til enhver tid oppstår.  
Landbruk Nord forvalter 6,1 årsverk som kan 
benyttes ved sykdom. Prioritert periode er de 
første 16 dagene. Vi har beredskapsavtale med 
Lyngen kommune som har Gry Kviteberg. I 
Nordreisa har vi Einar Georg Woldstad, Odd 
Magne Olsen i Dyrøy, Eva Bakkejord, Hermod 
Soleng og Martin Brox i Balsfjord. Solfrid  
Ramberg dekker også Balsfjord i tillegg til  
Storfjord og Målselv kommune. I tillegg benytter 
vi flere frilanse avløsere ved behov for å kunne 
tilby en mest mulig smidig ordning. 
 
Hvis beredskapsavløserne ikke er på oppdrag 
kan de benyttes til vanlig ferie avløsning.  
 
Vi har en beredskapstelefon som kan ringes 
til i og utenfor vanlig kontortid: 902 35 071.  
Ta kontakt! 

Klauvskjæring 2013 
For å være best mulig rustet til å tilby en  
kvalitetstjeneste har vi ansatt Solfrid Ramberg for 
at hun skal kunne jobbe og lære av vår senior 
klauvskjærer Hermod Soleng. Det er viktig å  
sørge for at vi kompetanseoverføring i en  
tjeneste som krever spesial kompetanse.  
Hermod og Solfrid har vært på mange oppdrag 
sammen, og tar unna det vi får bestilling på.  
Solfrid holder på med å kurse seg for å bli  
sertifisert som klauvskjærer. Dette sikrer at  
Landbruk Nord har sikkerhet for denne tjenesten 
vi tilbyr. 
 
Status: Totalt er det skjært klauv på 1564 dyr 
(økning på 206 dyr fra året før). 
Det er skjært klauv på 982 dyr på vårskjæringa 
og 582 dyr på høstskjæringa. 
Det er 54 bruk som har benyttet seg av  
tjenesten.  
 

 

Klauvskjæring. 
Foto: Unni Furumo 

Russiske Landbruks- praktikanter fra Arkhangelsk 
Teknikum Landbruksskole
Samarbeidsavtalen mellom Landbruk Nord 
og Arkhangelsk Teknikum landbruksskole ble 
underskrevet 5. mars 2013 i Arkhangelsk. 25.oktober 
2013 kom fire studenter til Kirkenes. Tre reiste til 
Storsteinnes og en direkte til gården hun skal arbeide 
på. Praktikantene skal arbeid på gården og tilegne seg 
teoretisk og praktisk arbeid på gården i inntil et år. I 
tillegg skolerer de seg i Norsk språk.
 
Praktikantene er på følgende gårder:
Ekaterina jobber hos Hege og Hjalmar Harila som bor 
i Vestre Jacobs elv i Finnmark.
 Mariia Korniakova jobber  hos Grete Liv Olaussen som bor i Russenes i Finnmark. 
Mariia Kolpakova  jobber  hos Rune Håkstad som bor  Bardu i Troms.  
Natalia jobber hos Anne-Kariin Staff, Odd Bjørnar Myhre og Marit Gåre i  Balsfjord Troms.

Følgende finansierer prosjektet:
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Hjemmeside og Facebook 
Landbruknord.no er adressen til vår hjemmeside.  
Her legges det ut nye ting hver uke, målet vårt er 
å ha en levende hjemmeside som det skal være 
interessant å benytte.  
Og for å henge med i utviklingen på sosiale  
medier har vi vår egen facebook side.  
 
Avløsersituasjonen 
Vi har hatt 544 avløsere i arbeid i 2013,fordelt på 
120 årsverk. Omsetning vel kr. 31,3 mill. 
Vi har et godt samarbeid med Senja  
videregående skole på Gibostad. Vi rekrutterer 
både til faste stillinger og til deltidsstillinger blant 
elevene som går på skolen, samt de som er  
ferdig med utdannelsen. Vi merker at det settes 
stor pris i næringa på at vi kan tilby norske  
avløsere. Vi merker at det er en slitasje i næringa 
på bruk av utenlandsk arbeidskraft som ikke  
ønsker/ evner å lære seg norsk.  
Det er viktig med god kommunikasjon og at en er 
sikker på at det som blir sagt også blir forstått. 
Nytt i 2013 er at vi startet opp på slutten av året 
med timelistekafè på Storsteinnes. Den 5. hver 
måned (så sant det er  kontordag) har vi kaffe  
kl. 12.00 til avløsere som kommer innom med  
timelista.  

 
Da er det mulig å slå av en prat og bli kjent med 
andre som jobber med det samme. God respons 
hittil.  
Avløser kurs ble gjennomført og det fortsetter vi 
med. Utfordringa har vært å få mange nok til å 
melde seg på, nå har vi en fin gjeng som viser 
stor interesse for kompetanseheving. Og de  
kommer fra et stort geografisk område så  
dekninga er god.   
 
Anne-Kariin Staff jobber bl.a.  med å rekruttere 
og skaffe arbeidskraft til bonden, samt ivareta 
beredskapsordningen ved sykdom. 
 
Hilde Nøstvik treffer du i førstelinja på telefon og 
ivaretar kursformidlingen gjennom 
 Studieforbundet. 
 
Hilde Angell har ansvaret for regnskap og  
Fakturering. 
 
Kirsti Skog er avdelingsleder og har ansvar for 
lønnsadministrasjon. 
Totalt er det 2,7 årsverk på denne avdelinga.  
 

 

Avløser i arbeid 
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Avløserne er en kjemperessurs for Landbruk 
Nord. 
Avløserne våre gjør en kjempegod jobb ute på 
gårdene. Vi synes det er viktig at avløserne føler 
at de er verdsatt og at de har ett faglig og sosialt 
miljø selv om  jobben kan være ensom.  
I 2013 har vi hatt fokus på å få til arenaer der  
avløserne får møte både hverandre og oss i  
administrasjonen.  
 
Kurs/treff for avløsere 
I februar 2013 arrangerte vi kurs for våre  
avløsere. Elleve avløsere som jobber i 4  
forskjellige kommuner deltok.  
TINE-rådgiver Bjørnar Svendsen og veterinær 
Rachel Daughdrill var innleid for å snakke om 
melketeknikk, melkehygiene og om sykdomslære 
hos ku og geit.  
I november samlet vi en gjeng avløsere til 
«avløser-treff». Her var det tid for både faglig  
påfyll, betraktninger fra en som har drevet som 
gårdbruker i mange, quiz og ikke minst prat og 
mat.  
 
Timeliste-kafè 
Landbruk Nord  har frist for innlevering av  
timelister den 5. i hver måned. Da er allerede 
mange av våre avløsere innom kontorene våre.  
Vi startet med timelistekafè i desember. Hvis den 
5. i en måned havner i en helg vil timelistekafèen 
være fredagen før fristen.  
 

 
Avløserne våre får mulighet til å treffes over en 
kopp kaffe samtidig som de leverer inn  
timelistene sine.  
Vi i administrasjonen får også anledning til å 
snakke med avløserne. Vi er avhengige av å  
kunne stole på at våre avløsere gjør en god jobb 
ute på gårdene, samt at de trives og har det bra i 
jobben, timeliste-kafè gjør at vi får en fin dialog 
begge veier. 
 
Nye avløsere 
Vi er hele tiden ute etter å knytte til oss personer 
som er kvalifisert til å jobbe som avløsere.  Vi har 
ett godt samarbeid med Senja vgs, Gibostad og 
flere av elevene der jobber som deltidsavløsere. 
Landbruk Nord er årlig på besøk på Gibostad - i 
2013 var det i oktober. Vi får treffe elevene som 
går på 2. og 3. året – på grønn linje. Vi prøver og 
«kople» elevene med bønder i hjemme-
områdene for at de skal få  praksis på gårdene. 
Vi har oversikt over hvor elevene kan jobbe så 
det er bare å ta kontakt med oss om du vil dele 
av din erfaring med morgendagens landbruks-
aktører.  
I tillegg til samarbeid med utdanningsaktørene 
innen landbruksnæringen, lyser vi ut stillinger på 
hjemmesida, samt i avisa.  
 

 

 

Kursing av avløsere 
Foto: Leif Arne Stensland 



Tlf.: 03520
www.felleskjopet.no

Spire Såfrø

- frø du kan stole på!
Frøblandinger tilpasset klima og bruk

Egne økologiske frøblandinger
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Det er vi som sysler med det jordiske nok husker 
aller best fra året 2013, er nok at værgudene  
viste godsida så en reint kunne bli bortskjemt. På 
innlandet var det ingen meldinger om over-
vintringsskader, mens det langs kysten dessverre 
var en del som hadde vinterutgang. Men, våren 
kom tidlig, og med varme og jevnt med nedbør 
gjennom hele vekstsesongen, fikk langt de fleste 
berget fôr nok så det holdt. 1. slåtten var så som 
så med litt småstressa timotei som skaut på kort 
strå, men 2. slåtten var sjelden stor i nord. 
 
Med godværet i mai kom en invasjon av kålmøll 
seilende på sørlige luftstrømmer, og la seg til 
over fylket. For grønnsaksprodusentene ble  
kanskje dette den største utfordringen i år. Selv 
med åkrene dekket med duk tok de små grønne 
larvene for seg i matfatet – og bidro til sterkt  
reduserte avlinger av nepe og kålrot. 
  
Potetprodusentene kunne glede seg over år-
hundrets sesong. Sjelden har den anvendelige 
knollen smakt bedre enn i år. Når da også  
avlingene var nær det doble, veier det godt opp 
for et par trøblete sesonger i nær fortid.  
Produsentenes solide satsing på tidligpotet, har 
bidratt til at det nå er nordnorsk potet på  
markedet allerede i juli/august. 

I sommer fikk vi virkelig erfare hva det vil si å 
være langt fra begivenhetenes sentrum – hvis vi 
tar utgangspunkt i tilgangen på norske jordbær. 
På grunn av en dårlig bærsesong i sør, og for-
svinnende liten produksjon av jordbær i nord, såg 
vi vel knapt snurten av den fantastiske bæra før 
sesongen var over!  Husk at den bare blir bedre 
til lenger nord den dyrkes… Vi håpte i det lengste 
at vi skulle finne trøst i stedegne arter, men også 
moltebæra glimret med sitt fravær mange steder i 
Troms denne sesongen. 
 
Som kjent er vi ikke bare ute i felt, og gjennom 
vinteren sliter vi kontorstolen med gjødslings-
planlegging, miljøplaner, grøfteplaner og diverse 
prosjekt. Det ble laget 395 gjødslingsplaner, og 
tatt ut 816 jordprøver på til sammen 97 gårder i 
2013. 
 
Forsøksaktiviteten er på samme nivå som de  
siste årene. Et sortsfelt med nye lovende norske 
jordbærsorter er anlagt på Fagerlidal Gartneri på 
Bardufoss. Også tre nye grasfelt er anlagt i  
sesongen.  
En spesiell takk går til feltvertene våre for  
innsatsen på dette området. 

Avdeling: Rådgivning innen jord– og 
plantekultur 

 

Markdag i Målselv. Svenn Anstensrud  fra Vreten  Norge AS orienterte om samlerivas beskaffenhet. 
Foto: Kristin Sørensen 
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Landbruk Nord har også i 2013 bidratt i arbeidet 
med taksering og rapportering til  
Naturskadefonnet, etter flommen i 2012. Dette 
arbeidet ble avsluttet ved juletider i 2013. 
 
Tjenesten landbrukstakst og verdivurdering har 
hatt en jevn strøm av henvendelser siste året. 
Økonomirådgiving begynner også å sette seg, og 
nå er det også mulig å få utarbeidet driftsplaner i 
Landbruk Nord. 
 
Ny landsdekkende ordning for støtte til grøfting 
på tidligere grøftet areal, har bidratt til økt fokus 
på dette arbeidet. Ordningen forvaltes gjennom 
kommunene, og Landbruk Nord kan være  
behjelpelig med å utarbeide planer. 
 
Organisering av radiobjeller for Troms ble over-
ført fra Fylkesmannen til Landbruk Nord i 2012. 
Så langt erfarer Landbruk Nord at ordninga  
fungerer godt, og dette prosjektet vil fortsette 
også i 2014. 
 

Gjennom hele året deltar vi på, eller arrangerer 
møter og kurs – i egen regi eller i samarbeid med 
andre. Vi har blant annet samarbeidet en god del 
med Troms Landbruksfaglige senter i 2013.  
Agronomiprosjektet i Bioforsk og Økomelk-
prosjektet i TINE er andre eksempler på  
samarbeid som er nyttig for alle parter. På etter-
julsvinteren ble det arrangert nybegynner og opp-
dateringskurs i bruk og håndtering av plante-
vernmidler, og gjennom vekstsesongen ble det  
arrangert en rekke markvandringer.  
Rådgiveravdelinga har bidratt med fagstoff til  
Landbrukstidende, Vekstnytt i Nationen,  
Norsk Landbruk, Gartneryrket og Våronnavisa,  
i tillegg til medlemsskrivet. 
 
Takk for godt samarbeid i 2013! 

 

 

Opprensking av grøft i Kirkesdalen. 
Foto: Kristin Sørensen 
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Forsøks- demonstrasjonsfelt og prosjekter 2013 

 
 

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

Bioforsk, LN 
Nordreisa: 
Ivar H. Jensen og Laila Agersborg 

Demonstrasjonsfelt, ulike grasarter til eng og beite, 
FMLA, LN 

Balsfjord: Knut Storbakk 
Nordreisa: Rita R. og 
Dagfinn Kristiansen 

Hundegras og flerårig raigras i blandinger til hyppig 
høstinger, anlagt, Bioforsk, LN 

Målselv: Svein Børre Evensen 
  

Rettleiingsprøver timoteisorter, Bioforsk, LN Målselv: Hallvard Olufsen 

Raudkløversortar i blanding med gras, anlagt, Bio-
forsk, LN 

Nordreisa: 
Gunhild Skogstad og Kristian Berg 
Målselv: Hallvard Olufsen 

Prognosehøsting, LN Balsfjord: Hans Jan Kjoshaug, 
Kjell Erik Sørum 

Avlingsregistreringer, økologisk eng, fortsetter 
2014, FMLA, LN 

Kåfjord: Martin Solberg 
Kvænangen: Kai Petter Johansen 

Forsøk med ulike åtemidler for bryting av isdekke 
og tidlig snøsmelting, Bioforsk 

Balsfjord: Ole Sørensen, 
Kjell Erik Sørum 

Engbelgvekster, dyrking, klima, Bioforsk, LN Balsfjord: Ole Sørensen 

Kvalitetsutvikling i haustbeite, Bioforsk, LN Målselv: Ove Johan Rydeng 
Nordreisa: Jarle Kiil 

Beiteprosjekt Nordreisa, Skog og Landskap, FMLA, 
LN 

Nordreisa: 
Gunhild Skogstad og Kristian Berg 

Grønnsaker Overvåking av kålflue, VIPS Målselv: Olav Grundnes 
Demonstrasjonsfelt grønnsaker, Storfjord 
kommune, LN 

Storfjord: Kristen-Are Figenschau 
Målselv: Olav Grundnes 

Urter Rosenrot - felt med lokalt plantemateriale, 
FMLA, LN 

Balsfjord: Olav Hansen 

Bær Bringebær, sortsfelt, økologisk, FMLA, LN Balsfjord: Olav Hansen 

Sortsfelt i jordbær, anlegg med nye sorter Målselv: Fagerlidal Gartneri 
Potet 
  
  

Arktisk potetkvalitet, Fylkeskom., Målselv kommu-
ne, Tromspotet AS, ArtNor AS, LN 

Målselv: Olav Grundnes 

Nye potetsorter for potetproduksjon i Arktis. Grund-
nes gård, FMLA, Arktiske midler, Gartnerhallen, 
BAMA, LN og Graminor 

Målselv: Olav Grundnes 

Dyrkingstekniske forsøk i tidligpoteten Solist, Lenvik 
kommune, FMLA, LN 

Målselv: Olav Grundnes 
Sørreisa: Oddgeir Kroken 

Verdiprøving av halvseine potetsorter i Nord-Norge, 
Bioforsk 

Målselv: Alf Helge Utby 

Tørråteovervåking, VIPS Målselv: Bjørn-Einar Rognmo, Olav Grund-
nes, Dag-Idar Nilsen 

Graveprøver i potet (prognosehøsting), GPS Målselv: Olav Grundnes, 
Dag-Idar Nilsen 

Demofelt potetsorter, FMLA, LN Storfjord: Svein Eriksen 
Flomprosjekt Etter flommen. Kvalitetsprøver, avlingsregi-

strering, markvandringer, mm FMLA, LN 
Målselv, Bardu, Balsfjord 

Telemåling Snø- og telemålinger 
FMLA, LN 

Nordreisa: John Johansen 
Kåfjord: Eilif O. Larsen 
Skjervøy: Ellen Reiersen 
Målselv: Øystein Iselvmo  
Storfjord: Svein Eriksen 
Balsfjord: Jens O. Løvlid, Ole Sørensen, Kjell 
Erik Sørum, Odd Bj. Myhre, Hans Andreassen 
jr., Roger Nilsen, Inge Andreassen, Marianne 
Lian, Alf Andreassen,  Knut Andreassen 

Jord og jordstruktur Vurdering av jord og jordstruktur, økologisk, FMLA, 
LN 

Nordreisa, Kåfjord, Lyngen, Balsfjord, Målselv, 
Tromsø og Lenvik 

Radiobjeller  Radiobjelleprosjektet, FMLA, LN Målselv sankelag, Bardu sankelag, Lars Ivar 
Fause, Middagsfjellet beite- og sankelag, 
Skibotn sauebeitelag, Finn Hugo Eriksen  
Karvonen 
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Arrangementer 2013 
 
 
 

Arrangementer i 2013 med deltagelse av rådgivere med innlegg 

Arrangement  Tema Sted Dato 
Kurs Plantevernkurs, nybegynner og oppdatering Balsfjord  16., 

18.-19.04 
Markdager/ 
Fagsamlinger 

Grovfôrdyrking, Troms Fylkeskommune, LN Målselv: Ove Berg 
Bardu: Olav G. Eggen 
Sørreisa: Jørn Hugo 
Lundberg 
Balsfjord: Fellesbeitet i 
Malangen 
Nordreisa: Jan Harald 
Tørfoss, Rita R. og 
Dagfinn Kristiansen 
Kåfjord: Bjørn Mandal 
Målselv: Sverre Hågbo 

12.06 
21.06 

  
24.06 

  
25.06 

  
  

21.08 
28.08 
04.09 

Potet, Troms Fylkeskommune, LN 
  
  

Målselv: 
Ingemar Eriksen og Jan 
Gunnar Bergum 
Bardu: 
Steinar Bjørkeng 
Målselv: 
Olav Grundnes 
Målselv: Alf Helge Utby 
Storfjord: Svein Eriksen 

  
  

08.07 
  

18.07 
  

30.07 
22.08 
12.09 

Landbrukets kulturlandskap Bardu: Bjørn Krogstad 25.08 

Agronomiprosjektet Fagdager, oppfølging av Surfôrtolken. 
Bioforsk, TINE, LN 

Nordreisa: kommunesty-
resalen Setermoen: 
Kommunehuset 
Balsfjord: 
Landbruk Nord 

 06.05 
  

07.06 
  

08.06 
Grønnsaker Dyrking av grønnsaker, Storfjord kommune, LN Storfjord: kommunehuset  10.10 

Økologisk Økologisk grupperåd, Husdyrgjødsel, 
NLR, LN 

Nordreisa: 
Kommunestyresalen 

  
06.11 

Markdag økologisk, Bioforsk, TINE, NLR, LN Nordreisa: Ivar H. Jen-
sen og Laila Agersborg 

  
12.08 

Stand Landbruksmessa, Balsfjord, Bondelaget, Bonde- 
og Småbrukarlaget, LN 

Balsfjord 29.-30.06 

Landbruksdagan, Balsfjord, LN Balsfjord 14.09 

Tittel Arrangør, sted Dato Innlegg av 

Potet 2013 Norsk Landbruksrådgiving, Sandefjord 14.-15.01 Kristin 

Fagmøte Produsentorg. OTTAR, Silsand 20.02 Kristin 

Fagmøte Produsentorg. OTTAR, Silsand 11.04 Kristin 

Grovfôrøkonomi, agro-
nomiprosjektet 

Bioforsk Nord, Holt. Haraldvollen 23.04 Arnulf og Kristin 

Agronomkurs Senja Videregående skole 31.05-01.06 Ellen 

Medlemsmøte Gartnerhallen Nord, Målselv 26.08 Kristin 

Åpen Økologisk Gård Oikos, Verna og Dagfinn Viken, Storvik 31.08 Ellen 

Fagmøte Produsentorg. OTTAR, Silsand 04.09 Kristin 

Beitebruk i utmark Troms Landbruksfaglige senter, 
Reisafjord Hotell 
Nordkjosbotn 
Setermoen 
Tjeldsundkroa 

  
23.09 
26.09 
30.09 
01.10 

  
Ellen 
Arnulf 
Arnulf 
Arnulf 

Fagmøte Grønnsaker Målselv kommune/LN. Målselv 21.11 Natalia, John 

Hurtigruteseminaret Bioforsk Nord, Holt. Bodø-Tromsø 26.-27.11 Kristin 
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  Deltakelse på kurs og møter, rådgivere 

 
 

Representasjon, rådgivere 

Tittel Arrangør Representant 

Kontaktperson, Troms og 
Finnmark 

Landbrukstidene Kristin 

Fagutvalg for arktisk land-
bruk 

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Kristin 

Tittel Arrangør, sted Dato Deltakere 

Årsmøte Økoprof Nord, 
etegilde 

Økoprof Nord, Harstad 19.01-20.01 Ellen 

Økomelk-prosjektet, 
samling 

TINE, Bodø 23.01-24.01 Ellen 

Årsmøte GH-Nord Gartnerhallen Nord, Bjerkvik 29.01 Kristin 

Åpent møte vedrøren-
de erstatningsordninge-
ne for klimabetingede 
skader og naturskader i 
landbruket 

Troms Bondelag 05.02 Kristin 

Info om Samisk utvik-
lingsfond/sone 

Nordreisa kommune O7.02 Ellen 

Tenkeloftsamling Nord-Norsk Landbruksråd, Alta 25.-26.02 Kristin 

Fagtur i produksjon av 
tidligpotet 

Danmark. Produsentorganisasjonen 
OTTAR 

18.-21.03 Kristin 

Møte om erstatnings-
ordningene i landbruket 

Målselv kommune 13.03 Kristin 

Oppstartsmøte lands-
dekkende prosjekt: ’Økt 
konkurransekraft for 
norske poteter’ 

Bioforsk Øst, Apelsvoll. Ås 09.04 Kristin 

Avslutningsseminar: 
’Nasjonalt skurvpro-
sjekt i potet’ 

Bioforsk Plantevernet, Ås 09.04 Kristin 

Landbrukskafè, grønn-
saker 

Nordreisa Bonde- og småbrukarlag, 
NLR Troms, Nordreisa, kommunestyres-
alen 

24.04 Ellen 

Årsmøte Landbruk 
Nord 

Landbruk Nord, Bardufosstun 24.04 Kristin 

90-års jubileumsfeiring Bioforsk Nord, Holt 23.08 Kristin 

Øko-Samling Bonde- og småbrukarlaget, Manndalen 05.09 Ellen 

Informasjonsmøte Na-
turskade 

Målselv kommune, Kirkesdal 12.09 Kristin 

Bedre bunnlinje NLR, Gardermoen 29-30.10 Arnulf 

Bransjemøte i potet Gardermoen 07.11 Kristin 

Kursuka, NLR NLR, Tønsberg 14.-16.11 Ellen, Natalia, Kristin 

Gartnerkongressen Gartnerhallen, Lillestrøm 19.11 Kristin 

Workshop, plantearter 
og sorter i Barentsre-
gionen 

Bioforsk Nord, Holt. Tromsø 20.11 Kristin 

Tenkeloftsamling Nord-Norsk Landbruksråd, Tromsø 27.11 Kristin 

Fagmøte og Årsmøte Produsentorg. OTTAR 16.12 Kristin 
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Generelt  
Planleggingsavdelinga har fokusert mye på  
planlegging og byggeledelse, men også bidratt i 
prosjekter andre initiativ til støtte for landbruks-
næringa. Avdelingen la opp til tett økonomi-
oppfølging og økte inntjeningen pr. årsverk. Det 
økonomiske resultatet ble tilfredsstillende.  
 
Avdelinga har gitt innspill i de interne prosessene 
i LN. Avdelinga bidrar aktivt i nettverket til Norsk 
landbruksrådgivning gjennom utvikling av felles 
systemer i NLR . Markedstilpasning og videre-
utvikling av avdelingas produkter har også hatt 
oppmerksomhet. Etterspørsel etter bistand til 
gjennomføring av konkurranser, forhandling,  
kontraktsinngåelse og byggesøknad er jevn.  
 
Bedriftens verneombud for kontoransatte er fra 
planleggingsavdelinga.  
 
Avdelingen har avholdt en intern samling og  
avdelingsmøter hver andre uke. Ansatte  i 
Tromsø har en kontordag ved hovedkontoret hver 
2. uke. Ledig kontor ved vår avdeling i Bodø er 
leid ut.  
 
Glenn Peter Knædal ble ansatt som ny  
planlegger etter Marit Gåre. Glenn jobber fra leid 
kontor i Sortland.  
  
LN fornyet sin sentrale godkjenning for  
ansvarsrett i h.t. plan- og bygningsloven.  
 
Bygningsprosjektering  
Innen kjerneområdet bygningsprosjektering på 
gårdsbruk har vi i dag oppdrag over hele  
landsdelen.  I 2013 var drøyt 40% av plan-
leggingsoppdragene relatert til kubruk, 26% gjaldt 
sauebruk, 12% geit, 9% kjøttfe, 9% tilleggs-
næringer og noen saker fordelt på hest, grønn-
saklagre og div.  Siden etableringen av tjenesten i 
Landbruk Nord er det utført ca. 50 planleggings-
oppdrag pr. år. Tendensen er svak økning i etter-
spørselen fra Nordland og fortsatt stabil tilgang 
på oppdrag i Finnmark og Troms. I forbindelse 
med prosjekteringsoppdrag er det gjennomført 
befaringer i en rekke kommuner i Nordland, 
Troms og Finnmark. Avdelingen har bidratt med 
rådgivning i noen saker i andre fylker. 
 
 
 

Byggeledelse   
Byggelederoppdrag er i løpet året sluttført i  
3 saker og påbegynt i 1 ny sak. Det er utført  
kostnadskontroll i byggefase i 2 saker.  
 
Andre oppdrag  
I  h.t. avtale med Innovasjon Norge er det utført 
flere ferdiggodkjenning av bygninger og  
utredninger av kostnader i forkant av finansiering. 
 
Avdelingen samarbeidet med TINE om prosjektet 
Melk i Troms og gjennomførte besøk på en rekke 
gårder med behov for råd innen utbygging,  
modernisering og tilrettelegging. 
 
Det er også brukt tid på å forberede et TINE 
initiert prosjekt som var tenkt henvendt mot  
byggebransjen.  
 
I løpet av året avsluttet avdelingen sitt  
engasjement som sekretariat for en arbeids-
gruppe  i det nasjonale programmet Landbruks-
bygninger og kulturlandskap. Gruppa bidro til  
felles sluttrapport, fire egne delrapporter og en 
planleggingsguide.     
 
Det er skrevet artikler til medlemsbladet og  
våronnavisa.  
 
 
Prosjekter  
Avdelinga har vært involvert i følgende prosjekter 
utenom bygningsprosjektering (prosjekteier i  
parentes): 
 Landbruksbygninger og kulturlandskap  
          (avtalepartene /Statens landbruks- 
           forvaltning) 
 Melk i Troms (TINE) 
 Holt ekte nordnorsk (Bioforsk Nord)  
 Veiledningshefte for geitehold    

Avdeling: Byggeteknisk planlegging 
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Arrangement Ytelse Tema Sted Arrangør 
Studietur sau Bistand , opp-

legg 
Sauefjøs , praksis Troms FM Finnmark 

Etterutdanning Forelesninger Geitskolen   Kompetanse-
senter geit 

Kurs bistand til opp-
legg og  
gjennomføring 

NUG   Landbruk Nord 

Markedsdag Stand   Storsteinnes Landbruk Nord 
Kleivakonferansen Forelesninger Landbruksbygg m Sortland LMH 
Kurs for bygnings-
planleggere 

Foredrag Byggeledelse, kalky-
lesystem 
  

Garder NLR 

Mentorordning Besøk, veiled-
ning 

Prosjektering/
byggeledelse m.m. 

Rogaland NLR 

Fjøsmøte Orienteringer Geitfjøs Karlsøy «Rekrutterings-
prosjektet» 
Balsfjord 

Hålogalandssam-
linga 

Forelesninger, 
opplegg  
byggsesjon 

Utforming og  
finansiering av 
landbruksbygg 

Harstad Landbruks-
tjenesten midtre 
Hålogaland m.fl. 

Arrangementer    

Tabell. Arrangementer planleggingsavdelingen har ytt bidrag til. 

Tiltak Tema Varighet Sted Arrangør 
Personalsamling Diverse 2 d Storsteinnes Landbruk Nord 
Kurs for bygnings-
planleggere 

Prosjektledelse 
og div. bygnings-
tema 

2 d Garder NLR 

Nordisk byggtreff Flere tema 3 d Hamar NLR og TINE 
Seminar i-mek i geitfjøs 1 d Nordkjosbotn FK 
Kursuka Bygningstema, 

beitebruk, tjenes-
teutvikling 

2 d Garder NLR 

          
ArchiCad grunn-
kurs 

versjon 17 3 d Oslo Graphisoft 

Kompetansehevingstiltak   

Tabell . Kompetansehevingstiltak  planleggingsavdelingen har deltatt i.  



 

 
 
 
 
 
 
 

Euroskilt er en av Norges største leverandører på trafikk-, avsperring og 
utemiljøprodukter. Vi er landsdekkende og avdeling Nord har kontor og
lager tre steder i Nord-Norge.
I tillegg til Euroskilt kjerneområder, har avdeling Nord lang erfaring med 
rekkverks- og anleggsprodukter.
Euroskilt har i over 25 år levert til både små og store prosjekter.

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat og et godt tilbud. 

EUROSKILT AVDELING NORD –
LEVERANDØR AV PRODUKTER INNENFOR 
TRAFIKK, UTEMILJØ, AVSPERRING, REKKVERK
OG ANLEGG.

Fiberduk og geonett

  

   

Rør -dimensjoner fra Ø 40 - 3400mm

Gjerder -tre og stål

 

Alle priser er eks. mva og frakt, og er gyldig til 01.07.2014. Priser gjelder for Euroskilt AS, avdeling Nord.

Tromsø Bodø Mo i Rana
Skattøravegen 17, 9018 Tromsø Klinkervegen 9, 8012 Bodø Nesnavegen 49, 8614 Mo i Rana
 
 
 

Tlf 0 60 80 • www.euroski lt .no •  shop.euroski lt .no
 

Vi har også strøsandkasser og brøytestikker.

For oversikt over våre produkter innenfor trafikk, utemiljø og avsperring, se 
www.euroskilt.no . Våre anleggsprodukter kan du se her: 
http://www.euroskilt.no/Kontakt-oss/Avdelinger/Euroskilt-Nord/Kundeinformasjon/
eller scan QR-koden for å gå direkte til oversikten.  

Gårdsnavnskilt/ Tekstskilt
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Resultatregnskap 2013 

   Note 2012 2011   

Salgsinntekt   31 074 871 25 782 467   
Annen driftsinntekt 1 6 041 445 6 102 502   
Sum driftsinntekter   37 116 316 31 884 970  

        
Varekostnad   (915 044) (1 082 695)   
Lønnskostnad 2 (34 921 382) (27 920 606)   
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 3 (89 000) (96 473)   
Annen driftskostnad   (2 465 133) (2 488 156)   
Sum driftskostnader   (38 390 558) (31 587 929)   
Driftsresultat   (1 274 243) 297 040   
     

Annen renteinntekt 5  227 153 112 950   
Annen finansinntekt  7 680 12 309     
Sum finansinntekter  234 833 125 260  
Annen rentekostnad   (61 891) (27 156)   
Annen finanskostnad  (50) (450)  
Sum finanskostnader  (61 941) (27 606)  
Netto finans  172 892 97 654  
Ordinært resultat før skattekostnad   (1 101 351) 394 694   
Skattekostnad på ordinært resultat 4 306 359 (114 881)   
Ordinært resultat   (794 992) 279 813   
Årsresultat  (794 992) 279 813  

      
Overføringer       
Annen egenkapital 8 (794 992) 279  813   
Sum   (794 992) 279 813   
        

2013 

36 065 769 

5 570 030 

41 635 798 
 

(870 447) 
(37 511 589) 

(75 000) 

(2 632 164) 

(41 089 200) 

546 598 

 

156 734 

15 360 
172 094 
(45 254) 

(469) 
(45 723) 
126 371 
672 969 

(201 609) 

471 360 

471 360 

 

 
471 360 

471 360 
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Balanse pr. 31.12.2013 
  

EIENDELER  Note 2012 2011   

Anleggsmidler       
Immaterielle eiendeler       
Utsatt skattefordel 4 446 725 138 346   
Sum immaterielle eiendeler   446 725 138 346   
        
Varige driftsmidler       
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign. 3 245 000 334 000   
Sum varige driftsmidler   245 000 334 000   
        
Finansielle anleggsmidler       
Investeringer i datterselskap 5 110 000 110 000   
Lån til datterselskap 5 3 510 249 3 132 943   
Andre fordringer   114 000 66 000   
Sum finansielle anleggsmidler   3 734 249 3 308 943   
Sum anleggsmidler   4 425 974 3 781 289   
        
Omløpsmidler       
Fordringer       
Kundefordringer 6 2 586 846 1 729 111   
Andre fordringer  380 558 1 069 621  

Sum fordringer   2 967 404 2 798 732   
        
Investeringer       
Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 & 7 3 770 480 3 840 379   
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende        3 770 480      3 840 379   
Sum omløpsmidler   6 737 884 6 639 111   
Sum eiendeler   11 163 858 10 420 400   
        

2013 

 

 

249 116 

249 116 

 

 

170 000 

170 000 

 

 

110 000 

3 692 540 

79 000 

3 881 540  

4 300 656 

 

 

 

3 226 638 

562 029 

3 788 667 

 

 

3 714 850 

     3 714 850 

7 503 516 

11 804 172 
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Balanse pr. 31.12.2013 
  
EGENKAPITAL OG GJELD  Note 2012 2011   
Egenkapital       
Innskutt egenkapital       
Annen innskutt egenkapital 8 493 250    487  750   
Sum innskutt egenkapital   493 250 487 750   
        
Opptjent egenkapital        
Annen egenkapital  8 715 254 1 510 245   
Sum opptjent egenkapital   715 254 1 510 245  

Sum egenkapital       1 208 504      1 997 995   
       
Gjeld      
Kortsiktig gjeld      
Leverandørgjeld  311 378 963 748   
Betalbar skatt 4 2 020 5 427   
Skyldige offentlige avgifter  4 655 755 3 577 337   
Annen kortsiktig gjeld       4 986 201      3 875 892  
Sum kortsiktig gjeld       9 955 354      8 422 404  

Sum gjeld       9 955 354      8 422 404  

Sum egenkapital og gjeld    11 163 858 10 420 400  

     

2013 
 
 

499 250 

499 250 

 
 

1 186 613 

1 186 613 

    1 685 863 

 
 
 

400 597 
4 000 

4 666 473 
    5 047 238 

  10 118 309 

  10 118 309 
11 804 172 
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                          Noter 2013 
 
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 vedlike-
hold 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 regnskaps-
skikk. 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. 
Samvirkeforetaket 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 resultatregnska-
pet. 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 skatte-
satsen 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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 Noter 
 
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 drifts-
tilskudd 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 
avhengige 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 
Samvirkeforetaket har mottatt offentlig tilskudd med kr 452 mill i 2013 mot kr 4,47 mill i 2012. 
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 115 årsverk i regnskapsåret. 
 
Spesifikasjon av lønnskostnader:                                             2013                    2012 
Lønn                                                                                              35 180 379          32 126 791 
Arbeidsgiveravgift                                                                            1 535 656            1 427 990 
Pensjonskostander                                                                             905 615            1 521 520 
Andre Lønnsrelaterte ytelser og offentlige refusjoner                        -110 061             -154 919 
Totalt                                                                                               37 511 589         34 921 382 
Antall ansatte                                                                                     559                      548 
Årsverk                                                                                               150                      113 
Lønn til daglig leder utgjorde kr 596 185 og andre ytelser kr 6 711 
 
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 tjeneste-
pensjon. Ordningen er innskuddsbasert. Selskapets bokførte pensjonskostnader tilsvarer betalt 
premie. 
Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp eks mva: 
Revisjon kr 76 000, andre tjenester kr 12 200, totalt kr 88 200. 
 
Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler 
                                                                              Datautstyr         Inventar    Utstyr     Totalt 
Anskaffelseskost 01.01                                                212 506      154 736      239 371     606 613 
Tilgang/avgang til kostpris                                                       0                 0                 0                0 
Anskaffelseskost 31.12                                                212 506      154 736      239 371     606 613 
 
Akumulerte avskrivning 01.01                                      160 506      113 736        87 371     361 613 
Akkumulerte avskr. solgte AM                                                 0                 0                 0                0 
Årets avskrivninger                                                         21 000        24 000        30 000       75 000 
Akkumulerte avskrivninger 31.12                                  181 506      137 736      117 371    436 613 
 
Bokført verdi 31.12                                                          31 000        17 000      122 000    170 000 
Avskrivningsmetode                                                        lineært         lineært      ferdig avskrevet 
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Noter 
Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat 
 
Årets skattekostnad fremkommer slik:                                                2013                    2012 
Formuesskatt                                                                                                   4 000                  2 020 
Endring i utsatt skatt                                                                                    197 609             -308 971 
Skattekostnad                                                                                              201 609             -306 951 
 
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: 
Resultat før skattekostnad                                                                           672 969         -1 101 351 
Permanente forskjeller                                                                                       -176                        0 
Endring i fremførbart underskudd                                                                 697 663         1 092 971 
Endring midlertidige forskjeller                                                                        24 870                8 380 
Årets skattegrunnlag                                                                                                 0                       0 
Nominell skattesats          28 %                  28 % 
Betalbar skatt                                                                                                      -                         - 
 
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: 
Anleggsmidler                                                                                                   -2 272            22 598 
Fremførbart underskudd                                                                               -920 380      -1 618 043 
Grunnlag for beregning av utsatt skatt                                                          -922 652     -1 595 445 
Nominell skattesats                                                                                              27 %              28 % 
Utsatt skatte (+) Utsattt skattefordel (-)                                                         -249 116        -446 725 
 
Endring av skattesatsen fra 28 til 27 %, gir en endring i skattekostnaden på kr 9 227. 
 
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. 
 
                                                                             Eier-             Stemme-                    Balanseført 
Datterselskap:                                                    andel%          andel%   Årsresultat    EK 31.12. 
Landbruk Nord Eiendom AS 100%                      100%             100%           13 071        103 313 
 
Konsernfordringer og -gjeld: 
 
     Gruppe i balansen:                                                                           Pr 31.12.                 Pr 01.01. 
     Langsiktige fordringer                                                                        3 692 540               3 510 249 
                                                                                                          -------------------       ------------------- 
 
 
Samvirkeforetaket 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 vil bli fastsatt når styret ser at datterselskapet kan bære likviditeten,  
gjelden er renteberegnet men det er ikke tatt sikkerhet for utlånet. 
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Noter  

Note 6 – Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 
Selskapets fordringer er vurdert til pålydende. Det er ingen av fordringene som er balanseført som 
kortsiktige som har forfallstid lengre enn 1 år etter regnskapsårets slutt. 
 
Note 7 - Bankinnskudd, kontanter og forpliktelser. 
Bundne skattetrekkmidler utgjør pr 31.12. i år kr 1 176 920 og kr 100 000 bundet opp mot  
særinnskudd. 
Selskapet har leaset flere driftsmidler, det er betalt forskuddsleasing som er balanseført som  
langsiktig fordring og kostandsførers lineært over leieperioden. Total årlig forpliktelse ligger  
rundt kr 120 000 i året, hvor de fleste har en løpetid over 38 måneder etter regnskapsårets slutt. 
 
Note 8 - Annen egenkapital 
                                                                                           Selskaps                 Annen 
                                                                                            kapital               egenkapital      Totalt 
Egenkapital 01.01                                                               493 250                   715 252      1 208 502 
Nye medlemmer                                                                      6 000                              0            6 000 
Årets resultat                                                                                  0                   471 360        471 360 
Egenkapital 31.12                                                               499 250                1 186 612     1 685 862 



Godt gjort er bedre enn godt sagt

Økt kronetillegg til kr.0,92 
Økt fett-% til 4,6 
Økt protein-% til 3,8 
Ingen økning av 
frie fettsyrer 

Like etter sommeren lanserte Fiskå Mølle en
enda mer effektiv TopLac®. Blant de som har
tatt dette i bruk er Egil Fjellestad på Sandane i
Nordfjord. Resultatene er at han får i både
pose og sekk; full melkekvote og svært høy
melkepris.

w
w

w
.f

is
ka

.n
o

Fiskå Mølle har hele høsten
fått inn gode resultater fra
bønder som har tatt «nye
TopLac®» i bruk. Og den viktig-
ste grunnen er en betydelig
lønnsomhetsforbedring. 

Ta kontakt med oss for mer
informasjon eller test oss              

Fiskå Mølle, Fiskå 51 74 33 00
Fiskå Mølle Balsfjord 
77 72 25 50 

Egil Fjellestad fikk grovfôrmangel i sommer.
Som en konsekvens gir han derfor ekstra
kraftfôr. Han bruker normalt bare TopLac
Nøytral®, men fra september har han kombi-
nert nye TopLac Høg® med Roetopp i forhol-
det 3:1, totalt maks 15 kg. pr dag. Han gir
også 1,5 FEm myse i rasjonen.

Han produserer dessuten hele 12 tonn
gombe på eget gårdsmeieri. Selges på
Nordvestlandet. Høy kvalitet på melk gir
mer gombe pr. liter og ekstra god smak. 

*

* Utover grunnpris

Egil Fjellestad:
TopLac Høg juli aug sep okt nov
Protein-% 3,4 3,5 3,6 3,6 3,8

Fett-% 4,1 4,3 4,2 4,2 4,6

FFA-% 0,1 0,5 0,4 0,4 0,5

Kronetillegg pr. liter 0,22 0,45 0,44 0,44 0,92
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Årsberetningen 2013 
Landbruk Nord 

Virksomhetens art: 
Bedriften driver virksomhet på følgende områder: Rekruttering av arbeidskraft, velferdsordningene, 
rådgivning innenfor jord- og plantekultur, forsøksarbeid, byggeteknisk planlegging på Storsteinnes,  
samt avdelingskontorene på 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 2013 selv om samvirke har hatt utfordringer 
det siste året. Samvirke er iht styrets oppfatning, i en sunn økonomisk og finansiell stilling. 
 
Redegjørelse for årsregnskapet: 
Omsetningen i selskapet økte fra kr. 38,4 mill i 2012 til kr. 41,6 mill i 2013. Økningen var budsjet-
tert, men økningen ble noe over hva som var forutsatt. Det er budsjettert med fortsatt økning i om-
setningen i 2014. 
 
Årsresultatet ble overskudd i 2013 på kr 471 360 mot et underskudd i 2012 på kr 794 993. Samvir-
kes ledelse har etter gjennomførte fusjoner og overtagelse av nye tjenesteområder forsøkt å hente 
inn effektivitetsgevinster, ledelsens grep har redusert andre driftskostnader i forhold til den økte 
aktiviteten. Restruktureringen av samvirke har gitt utfordringer med hensyn til inntjening i alle av-
delinger. Styret ser at sammenslåing av ulike kulturer og holdninger til inntjening og aktivitet har 
vært svært vanskelig. Etter styrets oppfatning begynner alle avdelinger å ta inn over seg de utford-
ringene som foreligger når samvirke ikke klarer å skape positive resultater. Ytterligere grep er tatt i 
1. kvartal 2014, disse vil gi noe lavere kostander og resultatet for 2014 vil bli noe bedre enn i 2013. 
 
Det har i 2013 medgått noe i underkant av kr 1,1 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 land-
bruksnæringen. Forskningen har et langsiktig perspektiv, og ventes ikke å resultere i vesentlige 
endringer i samvirkes omsetning, men er mer ment å komme medlemmene til gode. 
 
Det har i løpet av året ikke vært investert i maskinvare eller andre anleggsmidler. Det er leaset nye 
biler hvor forskuddsleasingen er finansiert direkte over driften. 
 
Samvirkes likviditetsbeholdning var kr. 3,7 mill per 31.12.12, samme som året før. Samvirkes evne 
til egenfinansiering av investeringer og drift er svært god.   
 
Samvirkes kortsiktig gjeld utgjorde pr. 31.12.2013 86 % av samlet gjeld og egenkapital, noe bedre 
enn fjorårets 89 %.  Samvirkes finansielle stilling er tilfredsstillende, og kan pr. 31.12.2013 nedbe-
tale kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest likvide midler. 
 
Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 11,8 mill, sammenlignet med kr. 11,1 mill året før. 
Egenkapitalandelen var 14,3 %, sammenlignet med 11 % pr. 31.12.2012. 
 
Arbeidsmiljø og personale: 
Sykefraværet i samvirke var på totalt 3 400 timer i 2013 mot 3 300 timer i 2013, som utgjorde ca.5 
% (7 % i 2012) av total arbeidstid i samvirke. Samvirke har dermed sett resultater av igangsatte 
tiltak for å få redusert sykefraværet. Samvirke vil arbeide videre med å redusere antall sykedager, 
og har satt i gang tiltak i form av treningstilbud, tilbud om fysioterapi og plan for rullering av ar-
beidsoppgaver mellom ansatte. 
 
Det har ikke vært rapportert om alvorlige arbeidsulykker eller skader i løpet av 2013 
Styret oppfatter arbeidsmiljøet for å være godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.   
 
Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften.   
 



37  

Landbruk Nord - Årsmelding 2013 

 
 
 
Likestilling: 
Samvirke har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. 
Samvirke har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekom-
mer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.  
Samvirke har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert.  
 
Av selskapets 548 ansatte er 291 kvinner. Styrets leder er mann, men andelen kvinner i ledende  
stillinger er likevel høy. Det er totalt 150 årsverk og flesteparten av de ansatte er deltidsansatte, se-
songarbeidere og helgearbeidere. Av de deltidsansatte er 350 menn og 329 kvinner. 
 
Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn.  
 
Miljørapport 
Samvirke forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som er normalt for selskaper som 
leier ut ansatte. 
 
 
Årsresultat og disponeringer: 
Styret foreslår følgende disponering av årets resultat på kr 471 360.- tilføres Samvirkes opptjente 
egenkapital. 
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Kalver som koser seg på beite en flott sommerdag på Gåre i Balsfjord. 
Foto: Marit Gåre 
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Budsjett 2014 
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Budsjett 2014 
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Arbeidsplan 2014 
Strukturendring 
 
Det er nedsatt et strukturutvalg 
på landsbasis som har fått man-
dat til å se på  
organisasjonsform som er best 
egnet for å løse oppgaver  
Norsk Landbruksrådgivning 
(NLR) har i dag og står foran 
framover. Dette innebærer også 
fordeling av arbeids-oppgaver 
mellom  
organisasjonene regionalt og 
sentralt. Utvalget skal  
presentere forslag til diskusjon 
om struktur og organisering på 
årsmøtet i 2014. Årsmøtet skal 
vedta hvordan framdriften vil 
være mot 2015. Dette arbeidet 
vil følges opp fortløpende fra 
styret. 
 
Landbrukets HMS-
tjeneste 
 
Landbrukets HMS tjeneste er 
blitt et fagområde i NLR fra 
1.1.2014.  
 

 
 
Dette fagområdet skal være  
landsdekkende tilbud og  
dermed integreres i resten av 
tilbudet i de lokale enhetene.  
I 2014 er det i denne  
forbindelse satt ned regionale 
arbeidsgrupper. Disse arbeids-
gruppene skal i 2014 se på  
implementeringen av  
HMS-faget og overføring av  
HMS-rådgiverne fra NLR  
sentralt til lokale enheter.  
 
 
Markedsføring og  
medlemsverving 
 
Styrets roller i forhold til  
markedsføring av LN vil  
vektlegges sterkere i  
kommende år. 
Det utarbeides brosjyre som 
skal profilere LN og fortelle  
hvilke roller vi har i landbruket.     

 
 

 

Økonomi og  
Regnskapstjenster 
 
LN må være på hugget i forhold 
til å utvikle gode salgs bare tje-
nester, innenfor alle våre forret-
ningsområder som  
lønnsadministrasjon, rådgivning 
og byggeteknisk planleggings-
kompetanse for  
framtidslandbruket. 
Starte arbeidet for å få på Land-
bruksregnskap, se på  
organisasjonsform etc.  
 
 

Se hjemmesida vår: 
www.landbruknord.no 

 

Følg oss på facebook  
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VEDTEKTER FOR LANDBRK NORD SA 
§ 1 Organisasjon 
 

Landbruk Nord SA, organisasjonsnummer 871404062, er et andelslag etter samvirke-
prinsippet med avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlemstall.  
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 landbruket, 
og påta seg oppgaver innen rekruttering av arbeidskraft. Drive forsøksvirksomhet, offentlig 
tjenesteyting, bygdeutvikling og øvrig næringsliv. Landbruk Nord skal bestrebe seg på høy 
kvalitet, god tilgjengelighet og kostnadseffektivitet i all sin virksomhet.  
  

§ 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 Medlemskap/andeler 
 

Landbruk Nord skal være åpent for alle brukere som har rett til tilskudd for avløserutgifter 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. Andelen følger landbrukseiendommen. Ved eier/
brukerskifte kan andelen overføres til ny eier/bruker. I tillegg har styret fastsatt serviceavgift. 

 
 § 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 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 gjel-
dende 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 
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§ 7 Utmelding/Eksklusjon 

Medlemskapet er bindende fra innmeldingsdato. Utmeldingsfristen er 3 måneder regnet 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 ekskluderes 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 behandler saken, skal med-
lemmet 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 andelsinnskuddet 
såfremt Landbruk Nords økonomi gir rom for dette. Innbetalt serviceavgift blir ikke tilbakebe-
talt. Det kan heller ikke stilles krav om andel av Landbruk Nords midler (formue). 
Utmeldt/ekskludert medlem kan ikke ha tillitsverv i Landbruk Nord. 

 
 § 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 full-
makt, men ingen kan møte med mer enn en fullmakt. 

Gyldig vedtak krever simpelt flertall, hvis ikke vedtektene krever noe annet. Ved likt stemme-
tall 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. 
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§ 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 medlemmer 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. 
 

§ 9.1 Styrets oppgaver 
 

Styret skal lede Landbruk Nords oppgaver i samsvar med vedtektene og de vedtak som  
gjøres av årsmøtet og skal følge de instrukser som blir gitt av offentlige myndigheter. 
Styret skal kartlegge, organisere og administrere all utleie/formidling av arbeidskraft slik at         
medlemmene får tjenlige løsninger. 
Styret er ansvarlig for at hele Landbruk Nords virksomhet blir utført på en forsvarlig måte. 

  
Videre skal styret bl.a.: 
 

                                I. Ha ansvar for at Landbruk Nords økonomi er tilfredsstillende og om nødvendig  
                                   fastsette en administrasjonsavgift. Forvalte Landbruk Nords  midler og legge 
                                   frem forslag om bruk av disponible midler. 
 
                               II. Forberede og avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for årsmøtet.  
                                   Unntatt er valgkomiteens oppgaver. 
                              III. Sørge for at regnskapet er forsvarlig ført og revidert etter gjeldende regler. 
                              IV. Ha ansvar for Landbruk Nords årsberetning/årsmelding. 
                               V. Utarbeide budsjett og arbeidsplan for kommende år. 
                              VI. Ansette og si opp personale og fastsette lønn og ansettelsesforhold. 
                             VII. Ha ansvar for at kontoret har tilfredsstillende bemanning og at kunnskapene til  
                                   en hver tid står i forhold til arbeidsoppgavene. Videre at arbeidsforhold og  
                                   arbeidsmiljø er slik at de skaper grunnlag for effektivitet og trivsel. 
                           VIII.  Arbeide aktivt for å utvikle Landbruk Nord  videre slik at medlemmene til en  
                                   hver tid får de tjenester de har behov for. 
                             IX.  Samarbeid med andre organ innen næringen for å utnytte ressursene best  
                                  mulig og for å styrke landbruket i lokalmiljøet. 
                             X.  Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. (Vanligvis sammensatt av  
                                   styreleder, et styremedlem og daglig leder). 
                             XI. Styret kan vedta retningslinjer for verneombud og kan, i eget styrevedtak,  
                                   verneombudet fullmakt på Landbruk Nords vegne å foreta besøk hos den  
                                   enkelte medlem. 
 

Landbruk Nord forpliktes ved underskrifter av Landbruk Nords styreleder og ett  
styremedlem. Styret kan meddele prokura. 
Det skal føres protokoll fra styremøtene. Utskrift av protokollen skal sendes styre-
medlemmene innen 14 dager etter hvert møte. 
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§ 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  
revisor. Revisor skal velges etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal innstille på  
godtgjørelse til de tillitsvalgte. Årsmøtet kan fastsette instruks for valgkomiteen. 

  
§ 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 Vedtektsendring 
 

Endring av Landbruk Nords vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet. Det skal stå i  
innkallingen 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 – 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 dagers  
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 

 
Vedtektene er godkjent av Foretaksregisteret 25.4.2012 
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