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NUG- næringsutvikling på gårdsbruk  
 
Landbruk Nord går i gang med en ny runde med Næringsutvikling på Gården i 2015/2016. 
Dette forutsetter imidlertid minimum deltakere fra 6-7 gårder før vi bestemmer oppstartdato.  
 
NUG er et tilbud til bønder som har bestemt seg for å videreutvikle nåværende drift, starte ny  
produksjon eller virksomhet. Selve programmet er utviklet av Norsk Landbruksrådgiving og Det 
kongelige selskap for Norges Vel. Programmet er samlingsbasert og gjennomføres med fem  
samlinger à to dager på hver samling.  
 
Går du med en liten eller stor idé om ny næring eller videreutvikling av gården?  
Meld din interesse til Hilde Nøstvik, telefon 464 72805. 
 
Ingen bindende påmelding før du får mer informasjon på eget møte før oppstart.. 
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Innkalling til årsmøte i  
 Landbruk Nord 

 
 Herved innkalles det til årsmøte i Landbruk Nord 

 
Mandag 27.4.2015 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  2014 

6. Regnskap 2014 og revisjonsmelding 

7. Arbeidsplan og budsjett 2015, 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 2016 

9. Framtidig organisaeringsstruktur  i Norsk Landbruksrådgivning (NLR) 

 

 

 
Kaffe og noe å bite i blir servert under møtet. 

  
 Vel møtt!  

 
Styret 

Årsmøte 2014 
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Styreleder har ordet 

Widar Skogan, styreleder 

Landbruk Nord (LN) er en 
sammenslutning av Norske 
Landbrukstjenester (NLT) 
og Norsk Landbruksråd-
givnings (NLR) regionale 
tilbud til bønder i Troms og 
Nord-Norge.  
I tillegg utfører vi arbeid 
som bønder etterspør, men 
som ingen av hoved-
organisasjonene har som 
sitt fag- og tjenestetilbud.  

 
 
Noen tjenester tilbyr vi i hele landsdelen, mens 
andre tjenester tilbyr vi i vårt kjerneområde i  
Midt- og Nord-Troms. Landbruk Nord har 495 
medlemmer i 31 kommuner. 
 
I årsmeldinga kan du lese om et aktivt driftsår i 
Landbruk Nord. Våre ansatte er et godt team 
med bred fagkompetanse. Våronnavisa er et godt 
eksempel på vårt faglige arbeid og samarbeid i 
Nord-Norge. 
 
I Landbruk Nord har det i 2014 vært et pågående 
arbeid med å se på hvordan NLR skal  
organiseres i framtida. Denne saken skal  
avgjøres på årsmøte i NLR 23.-24.mars og  
resultatet herfra kommer i en egen årsmøtesak. 
 
I Landbruk Nord erfarer vi at våre ansatte i  
økende grad samhandler over profesjons-
grensene. Dette gjør at Landbruk Nord kan drive 
både faglig og økonomisk bedre som en  
sammenslått enhet enn om Landbruk Nord skulle 
deles opp i en organisasjon under NLR og en 
organisasjon under NLT. Sett fra mitt ståsted som 
styreleder i Landbruk Nord så burde NLT ha gjort 
som Landbrukshelsen (LHMS)  og blitt en del av 
arbeidsområdet til NLR. 
 
I 2014 har vi hatt ei positiv utvikling i Landbruk 
Nord Eiendom A/S. For første gang siden bygget 
ble reist på Storsteinnes i 1988 er det fullt utleid.  
 

For Landbruk Nord og våre medlemmer er det 
ekstra positivt at Tromsøområdets landbruks-
kontor og Felleskjøpet er flyttet inn i bygget. 
 
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 budsjettarbeidet vurderer vi prissetting opp 
mot kostnadsutvikling og forsøker hele tiden å 
sikre en tilstrekkelig egenkapital. I 2013 hadde 
Landbruk Nord et overskudd på 470 000 kroner. I 
2014 budsjetterte vi også med et overskudd men 
resultatet ble et underskudd på 153 041 kroner. 
Hovedårsaken er opplæring og manglende 
inntjening på nyansatte som i prøvetida har valgt 
å slutte i jobben. 
 
Som medlem oppfordres du til å bruke Landbruk 
Nord og etterspørre tjenester i ditt eget samvirke-
foretak. Det er ikke bare et forslitt utsagn at  
sammen er vi sterke. Det er 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  
Landbruk Nord koster 3,9% i administrasjons-
påslag mens prisen er 9% og høyere i andre  
landbrukstjenester i Nord-Norge. Ser vi på resten 
av tilbudet i Landbruk Nord er våre priser  
gjennomgående lavere enn fra sammenlignbare 
tjenestetilbydere. 
 
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. 
 
På vegne av styret vil jeg takke alle ansatte i 
Landbruk Nord for godt utført arbeid i 2014. 
 
Vel møtt til årsmøte! 
 
Widar Skogan 
styreleder 

 

Landbruk Nord har laget en egen brosjyre som presenterer  våre områder og hva vi tilbyr av  
Kompetanse på de ulike områdene. Brosjyren ligger i sin helhet på vår hjemmeside:  
www.landbruknord.no. 

Daglig leder har deltatt på en 
rekke møter og seminarer.  
I hovedtrekk kan nevnes: 
 Ny tjenestepensjon,  
 orientering for bedrifts-

kunder. 
 Endringer og gjennom-

gang av pensjons– og 
forsikringsordningene i 
LN. 

 

 Flere foredrag, Nærings-
utvikling på gården 
(NUG) 

 Daglig ledersamling i regi 
av NLR 

 Strategisamling—NLR 
Bygg rådgivning som  

 forretningsområde. 
 
 
 

 Prosjekt Gleder—
konferanse 2014  arr. 
BarentsObserver 

 Reise til Arkhangelsk i 
Russland—møter med 
skolen og elever. 

 Årsmøte NLR. 
 Ledermøter internt. 
 Personalsamlinger. 
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Styrets aktivitet  

Strukturendringsprosessen i 
Norsk Landbruksrådgivning  
(NLR). 
 
Styret har arbeidet mye med 
strukturprosessen som foregår i 
NLR. NLR har til hensikt å finne 
og etablere den  
organisasjonsform som er mest  
hensiktsmessig for å løse de 
oppgaver og utfordringer Norsk 
landbruksrådgivning har i dag 
og de neste ti årene. 
                                
Norsk Landbruksrådgivning skal 
ha en organisasjonsstruktur 
som er tilpasset medlemmenes 
helhetlige kompetanse– og  
rådgivningsbehov. 
 
Det er to alternative modeller 
som utredes fram mot årsmøtet 
2015 i NLR. Disse er: 
1. Modell med selvstendige 

regionale enheter med 
egne organisasjons-
nummer. 

2. Konsernmodell/
Bondelagsmodell hvor 
hele virksomheten er 
samlet under et  

 organisasjonsnummer og  
 med gjennomgående  
 styringslinjer fra sentralt  
 nivå. 
 
Det skal gjennomføres  
økonomiske beregninger,  
vurderinger av måloppnåelse og 
beskrivelse av styringssystemet. 
Utvalget kan også hente inn 
ekstern kompetanse til  
markedsundersøkelser,  
konsekvensvurderinger og  
juridiske betraktninger etter 
samråd med administrasjonen. 
 

Tidligere Landbrukets HMS-
tjeneste er fra 2014 en  
fagavdeling i Norsk  
Landbruksrådgivning. 
 
Avtalepartene var enige om at 
landbrukshelsen skal overdras 
til NLR. Dette ble iverksatt 
1.1.2014. Landbrukshelsen  
finansieres med 50% som  
medlemskontingent og 50% 
tilskudd over jordbruks-
oppgjøret. Inntil videre er HMS 
rådgiverne ansatt i NLR sentralt. 
Det er nedsatt flere  
grupperinger innenfor  
organisasjonen NLR som skal 
komme med forslag til  
organisasjonsmodell som  
ivaretar arbeidsgiveransvar. Det 
er laget fire regionale arbeids-
grupper som dekker hele landet 
som kommer med forslag.  
I region nord er Widar leder i 
gruppen. Denne gruppa har  
avlevert rapport til NLR sentralt. 
 
Etter drøftinger i styret blir  
konklusjon fra Landbruk Nord: 
Konsernmodell frarådes av flere 
grunner, bl.a faren for dårligere 
lokalt eierskap og engasjement.  
Regionalmodell: En god modell 
kan være tre enheter i Nord 
Norge med to HMS rådgiver 
hver region. 
Prosessen med struktur-
endringen i NLR vil avsluttes 
mot årsmøtet i NLR i mars. Da 
skal medlemmene i NLR  
avgjøre hvilken modell som  
velges. 
 
 
 
 
 

Omlegging etter jordbruks-
oppgjøret av velferds-
ordningen. 
 
Refusjonsordningene legges  
om. Styret har arbeidet en del 
med å finne løsninger for bla. 
endringen ved at du som bonde 
ikke kan overføre midler direkte 
via produksjonstilskuddet til 
landbrukstjenester (Landbruk 
Nord).  Dette skaper utfordringer 
med vår likviditet, evne til å  
forskuttere lønnskostnader,  
spesielt på sykdom vil ikke la 
seg gjøre. 
 
 
Økonomisk situasjon. 
 
Det er viktig at vi klarer å bygge 
en egenkapital som er tilfreds-
stillende.  Årsaken til dette er 
fusjoneringer og virksomhets-
overdragelser som har kostet 
mye ressurser både ansatt-
messig og spesielt økonomisk. 
Det er vanskelig å få kontroll på 
en stabil arbeidskraft. Vi har 
brukt mye ressurser på  
opplæring av nye ansatte og 
legge om styringssystemer for 
en mer forutsigbar inntjening på 
stillingene. Dette arbeidet  er vi 
fornøyde med og vil fortsatt ha 
stort fokus på dette framover.  
 

Styret har i meldingsåret hatt 5 styremøter og behandlet 44 saker.  
Styret  har arbeidet med flere saker , men i år er det spesielt firesaker som har tatt mye tid. Dette er  
Strukturendringsprosessen i Norsk Landbruksrådgivning (NLR), Landbrukets HMS tjeneste,  
økonomi, og omlegging av velferdsordningen ferie/fritid. 
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ÅRSMELDING 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.   vara:  Jan Solli, Balsfjord kommune 
3.   vara:  Jan Morten Rognmo, Målselv kommune 
 
Verneombud for verneområdet ansatte kontorpersonalet:  Roger Østvik 

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

Styreleder 

 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 

Nestleder 

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

Styremedlem 

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

Styremedlem 

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

 Anne Britt Hanstad, Bardu 
Driver med melkeproduksjon på ku, kjøttproduksjon og 
skog i Sørdalen i Bardu kommune. 
Mobil: 479 03 665 
bit-hans@online.no 

1. varamedlem, 
møter fast på alle 
styremøtene  

Styret 
Etter årsmøtet i 2013 har styret hatt følgende sammensetning: 

Verneombud for verneområdet ansatte kontorpersonalet:  Roger Østvik
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Medlemsvilkår 2015 

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.   4,30,-  pr. daa. 
Potet, Grønnsaker og Bær       kr    27,- pr. daa 

Makspris på arealkontingent                               kr. 4200,- 
   

Arealkontingenten gir deg:  
 * Telefonrådgivning  
 * Mulighet for gårdsbesøk  
 * Gjødslingsplan og jordprøvetaking til medlemspris (se prisliste)  
 * Kulturspesifikke 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  bl.a oppsett av  
    arbeidsavtaler, utlønning, arbeidsgiveravgift  * Administrasjon                    3,90 % 

    Feriepenger, sykepenger, forsikringer  * Yrkesskadeforsikring           1,10 % 
    pensjonsordning, rapporter til det  
    Offentlige etc.  * Ansvarsforsikring                   0,30 % 
 * Utlysning av stillinger, oppsett av  
    arbeidsinstrukser mm.  * Sykelønn                    2,00 % 

 * Dokumentasjon av avløserutgifter  * OTP/LO/NHO                         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 2013 2012 2014 

Salgsinntekt                  544  

Driftsinntekter (1) 1 329 096       1 503 051 1 355 927 

Sum driftsinntekter 1 329 096       1 503 595 1 355 927 

Adm.kostnader (2) 0        (100 000)  

Avskrivninger  (3) (189 000)        (185 749) 169 000 

Annen driftskostnad (380 188)        (410 636) (521 791) 

Sum driftskostnader (569 188)        (696 385) (352 791) 

Driftsresultat 759 908           807 210 1 003 136 

Renteinntekt 494  0 

Sum finansinntekter 494  0 
Rentekostnader (742 137)        (812 185) (731 340) 

Sum rentekostnader (742 137)        (812 185) (731 340) 

Netto finans (741 643)        (812 185) (731 340) 

Ordinært resultat før skatt 18 265            (4 975) 271 796 

Skattekostnad på resultat (5) (5 194)            1 393 (73 385) 

Ordinært resultat 13 071           (3 582) 198 411 

Årets resultat 13 071           (3 582) 198 411 

    

Overføringer    

Konsernbidrag 150 000   

Udekket tap (6) 9 758    3 582 0 

Annen egenkapital (6) 3 313 0 48 411 

Sum 13 071            ( 3 582) 198 411 

Resultatregnskap 2014 
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Eiendeler 2014 2013 

Anleggsmidler   

Utsatt skattefordel (5) 0 2 144 

Sum eiendeler 0 2 144 

Varige driftsmidler   

Tomter, bygninger  (3&4) 11 337 000 11 155 000 

Driftsløsøre inventar (3) 29000 42 000 

Sum varige driftsmidler 11 366 000 11 197 000 

Sum anleggsmidler 11 366 000 11 199 144 

Fordringer   

Kundefordringer         19 242   

Andre fordringer 43 537 43 000 

Sum fordringer 62 779   43  000 

Bankinnskudd, kontanter 132 171  15 523 

Sum bankinnskudd 132 171 15 523 

Sum omløpsmidler 194 951  58 523 

Sum eiendeler 11 560 951 11 257 667 

   

Egenkapital og Gjeld   

Innskutt egenkapital   

Aksjekapital (6) 100 000 100 000 

Sum aksjekapital   

Opptjent egenkapital   

Annen egenkapital(6) 51 724 3 313 

Sum opptjent egenkapital 51 724 3 313 

Sum egenkapital 151 724 103 313 

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser   

Utsatt skatt  (5) 71 241  

Sum avsetn. for forplikt. 71 241  

Annen langsiktig gjeld   

Gjeld kredittinst. (4) 7  009 229 7 390 513 

Langsiktig konserngj  (4) 4 072 588 3 692 249 

Sum annen langsiktig 
gjeld 

11 081 817 11 082 762 

Sum langsiktig gjeld  11 153 058  11 082 762 

Leverandørgjeld 19 786 0 

Skyldig offentlige avgifter 41 384 26 592 

Kortsiktig konserngjeld (4) 150 000  

Annen korts.gjeld  45 000 45 000 

Sum kortsiktig gjeld 256 169 71  592 

Sum gjeld 11 409 227 11 154 354 

Sum egenkapital og gjeld 11 560 951 11 257 667 

Balanse pr. 31.12.2014 Budsjett 2015 
Leieinntekt  pliktig Kr.     - 720 062 

Leieinntekt mva fri Kr.     - 737 107 

Leieinntekt møterom Kr.        -  3 500 

Viderefakturert renhold Kr.       - 52 362 

Fellesutgifter u/mva Kr.       - 69 000 

Fellesutgifter m/mva Kr.     - 106 925 

Strøm utenom felles Kr.       - 34 000 

Sum inntekter Kr.  - 1 722 956 

  

Avskrivninger bygning Kr.       182 000 

Avskrivninger inventar Kr.         13 000 

Renovasjon, vann , avløp Kr          38 500 

Lys, varme fellesareal Kr.       175 925 

Strøm utenom felles Kr.         34 000 

Viderefakturert renhold Kr.         52 362 

Brøyting, strøing Kr.         45 000 

Diverse kostnad lokaler Kr.         10 000 

Repr./vedlikehold bygning Kr.         50 000 

Repr./vedlikehold utstyr Kr.         40 000 

Revisjonshonorar Kr.         13 000 

Kontorrekvisita Kr.             500 

Sum Kr.       654 287 

  

Forsikring Kr.         58 000 

Eiendomsskatt Kr.         38 500 

Bankgebyr Kr            2 500 

Sum Kr.        99 000  

Renteinntekt bankinnskudd Kr      - 125 000 

Rentekostnad Kr.       420 000 

Rentekostnad banklån Kr.       470 000 

Konsernbidrag Kr.       150 000 

Sum Kr.       915 000 

Årsresultat før skatt Kr.      -  54 669 

Arbeidsplan 2015 
 
 Utleie av møterom 
 Brannøvelse 
 Vedlikehold  
 - behandling og rensing av taket,  
            få tilbud på dette. 
 Generell oppfølging av bygget 
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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.  
2014 hadde vi 495 medlemmer, 
dette er en nedgang på 9 fra 
året før. Nedgangen i år skyldes 
stort sett at gårder blir lagt ned.   
 
Andre kunder: 
Dette er kunder som kjøper  
tjenester hos oss som ikke er 
medlemsbasert. Disse  
betaler ikke serviceavgift og 
andel. 
I år har vi 350 kunder utenom 
medlemmene som kjøper ulike 
tjenester. 
Tjenestene disse kjøper  er i 
hovedsak:  
teknisk byggeplanlegging,  
byggeledelse, beredskaps-
avløsning, klauvskjæring,  
taksering– og verdivurdering  av  
landbrukseiendommer.  
 
Økonomi: 
Fortsatt legges mye resurser 
ned i å få en tilfredsstillende 
økonomi. Målene har vi ikke 
nådd, årsakene til dette er flere 
endringer organisatorisk, samt 
endringer på personalsiden.  

I 2014 hadde vi en omsetning 
på kr. 28,4 mill. dette er  3,6 mill 
mindre enn året før. Årsaken til 
dette er t to store aktører på 
andre oppdrag la ned sin  
virksomhet. 
 
 
Medlemsskriv: 
Vi hadde 2 medlemsskriv i 
2014, i tillegg kommer  
årsmeldinga og mindre  
infoskriv. Vi har som målsetning 
å sende ut grovfôrnytt en gang 
pr. mnd til medlemmene.  
Medlemsskrivet  finner du også 
på hjemmesida. 
Her logger du deg inn ved å 
skrive passord. Dette får du ved 
å henvende deg til kontoret på 
Storsteinnes. 
 
 
Hjemmesida: 
Her legger vi ut fortløpende  
Informasjon som: 
kursarrangement, fagdager, 
markdager, ledige avløsere  
etc. etc. 
www.landbruknord.no 
 
 
 
 
 
 
 

Landbruk Nord er medlem i: 
 
NHO mat og landbruk som   
bl.a ivaretar   
arbeidsgiverspørsmål.  
Spesielt innenfor feltene: 
 
 Tariff 
 Kompetanse og  
 utdanning. 
 Arbeidsrett 
 HMS/IA 
 
 
Landbruk Nord Eiendom AS 
Landbruk Nord eier dette  
selskapet som driver med  
Utleievirksomhet. Dette dreier 
seg om kontor og en Kafê. 
Pr. 31.12.14 var det inngått  
kontrakter for alt areal i bygget.  
 
Eiendommen opparbeider seg 
god kapital for etter hvert å  
kunne ta etterslep på spesielt 
utvendig vedlikehold. 
 
Økonomisk går eiendommen  
greit med ikke tilfredsstillende. 
Årsaken til  dette er at alt areal 
ikke har vært leid ut, i tillegg til  
investeringer i nytt brannanlegg 
og en del ventilasjonsarbeider, 
samt noe vedlikehold. 
 
 

Ny ansettelse på planavdelingen. 
 
Ketil Edvardsen er ansatt som bygningsplanlegger i Landbruk Nord. Han kommer fra  
stillingen som produktsjef storfe/melk i A-K maskiner AS.  
 
Ketil er 34 år og har en masterutdanning innen husdyrvitenskap fra UMB på Ås.  
Masteroppgaven som inngikk i prosjektet Landbruksbygg i Arktis tar for seg arbeidsforbruk i løs-
driftsfjøs.  Ketil har brei erfaring fra landbruket gjennom arbeid med rådgivning og  
videreutvikling av i-mek systemer, avløserjobber og ikke minst gjennom oppveksten på geitegård i 
Lofoten.  I Landbruk Nord vil hans primære arbeidsområde være bygningsplanlegging,  
prosjektledelse og rådgivning knytte til dette.  
  
  
Ketil jobber fra kontor i Bøstad i Lofoten og nås på tlf. 466 37 027, 
e-post: k.e@landbruknord.no    
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Klauvskjæring 2014 
Solfrid Ramberg har  
gjennomført opplærings-
program og tatt eksamen som 
betyr at hun er  sertifisert som 
klauvskjærer.  
Dette sikrer at vi kan tilby en 
ekstra god kvalitetstjeneste på 
klauvskjæring.  
 
Alle sertifiserte klauvskjærere 
har fra midten av oktober 2014 
rapportert  funn ved sykdom  
etc. direkte til kukontrollen via 
bærbare terminaler.  
 
Landbruk Nord har fått sin bær-
bare terminal. Det betyr at  
Solfrid kan rapportere direkte for  
bonden til kukontrollen fra  
gården så fremst det er internett 
dekning. 
  
I 2014 har Hermod Soleng og 
Solfrid Ramberg skjært  
klauver i store deler av Troms 
fylke.  
 

Status: 
Totalt er det skjært  1855 dyr, 
noe som er 291 flere dyr enn i 
2013. 
Vårskjæring : 1130 dyr 
Høstskjæring: 725 dyr.  
Det er 60 ulike bruk som har 
hatt klauvskjæring hos oss. 
 

I tillegg til å være  
klauvskjærer arbeider  
Solfrid som beredskapsavløser. 
Hermod gjør en kjempejobb 
med å vedlikeholde klauv-
boksen, samt bil og henger. Han 
tilpasser både boksen og 
henger for å få det så skredder-
sydd til bruken som mulig. 

 

Klauvskjærerne Solfrid Ramberg og Hermod Soleng 
Foto: Unni Furumo 

 

Solfrid og Hermod  i full sving. 
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Landbruk Nord har som  
formål å bidra til et aktivt og 
bære-kraftig jordbruk: tilby et 
bredt og samordnet tjeneste 
– og veiledningstilbud.  
 
Arbeidsgiveransvar 
Vi påtar oss oppgaver innen 
rekruttering av arbeidskraft til 
bonden. Vi har arbeids-
giveransvaret med ansvar for 
arbeidsavtaler, utlønning,  
rapportering og dokumentasjon.  
 
Sykeavløsning 
Ved sykdom har vi beredskaps-
avløsere og andre deltids-
avløsere vi kan sette inn i opp-
drag. Vi bistår med veiledning 
og hjelp til søknad og  
dokumentasjon av utgifter som 
skal søkes refundert. 
Landbruk Nord kjøper yrkes-
skade – og ansvars forsikring 
hos Norske Landbrukstjenester 
som er en av våre to  
hoved-organisasjoner. Dette 
sikrer oss meget gode  
Forsikringsbetingelser ut til deg 
som medlem.  

Landbruk Nord er organisert i 
NHO Mat og Landbruk.  
 
Dette sikrer oss tilgang på  
kvalifisert kompetanse i  
arbeidsgiverspørsmål og  
regelverket vi forholder oss til. 
 
Vi ser en tendens at stadig flere 
ønsker å benytte seg av norsk 
arbeidskraft, spesielt de som 
har utdannelse som agronomer 
fra Gibostad videregående  
skole.  
Vi arrangerer også kurs for våre 
avløsere for å oppdatere  
Kompetanse,  og har timeliste 
Kafèer hver måned for å styrke 
samholdet blant avløserne.  
 
Beredskapsordningen 2014 
Vi har ansvaret for beredskap 
ved sykdom i de fleste av de 
kommuner vi har medlemmer i 
Troms.  
Landbruk Nord har ansvar for 
det avtalemessige og ha  
kvalifiserte ansatte, mens du 
som bonde har ansvaret for at  
arbeidsmiljøet  og sikkerheten 

på gården er i samsvar med 
gjeldende regler for Helse Miljø 
og Sikkerhet.   
 
Vi har en «stamme» av faste 
beredskapsavløsere, noen på 
heltid andre på deltid kombinert 
med ferieavløsning.  
Vi bestreber oss på å ha en så 
fleksibel ordning at alle skal få 
hjelp når det oppstår sykdom. 
Når våre beredskapsavløsere 
ikke er i oppdrag på sykdom 
benyttes de til ferieavløsning.   
 
Beredskapsperioden er definert 
til de første 16 dagene av en 
sykemelding.  
 
 
Beredskapstelefon:  
902 35 071  
 

 

Avdeling:Rekruttering/lønnsadministrasjon 

 

Anne-Kariin Staff  på skolebesøk på Senja vg.skolge på  
Gibostad og orienter om vårt behov for utdannede agronomer. 
Foto: Anne-Kariin Staff 
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Russiske landbruks-
praktikanter fra Arkhangelsk 
Teknikum Landbruksskole 
 
Dette året har vi hatt 4  
praktikanter fra Arkhangelsk 
som avsluttet sitt praksisår i 
oktober og reiste tilbake til 
Russland.  
Praktikantene har vært på  
gårder i Finnmark og Troms. 
 
Praktikantene jobbet innenfor 
flere produksjoner, melkepro-
duksjon på ku, kjøttproduksjon 
på sau, og hestesenter. 
 
 
 
 

Avdelingens arbeidsområder 
 
Anne-Kariin Staff jobber i  
med å rekruttering avløsere til 
oppdrag på gårdene, bered-
skapsavløsning og landbruks-
messa. 
 
Hilde Nøstvik jobber i førstelin-
ja på sentralbord. Samordner 
kursformidling  gjennom SNS. 
Avhjelper med beredskaps  
avløsning og fakturering. 
 
Hilde Angell jobber bl.a med 
regnskap og budsjett. 
 
Kirsti Skog er avdelingsleder 
og ansvarlig for lønns-
administrasjon.  

Avløser  
Vi har hatt 540 avløsere ansatt i 
2014 fordelt på 100 årsverk.  
 
Vi samarbeider med Senja  
videregående på Gibostad om 
å rekruttere elever til helge-
avløsning og som avløsere når 
de er ferdig utdannet  
agronomer.  
I tillegg deltar vi på karriere 
camp for å profilere landbruket 
og utdanningsmuligheter. Vi ser 
en klar trend at det ønskes  
mere norsk arbeidskraft og at 
det brukes mere avløsning av 
de som bruker avløser. Det  
jobbes med å tilby avløsere 
kurstilbud og ha en møteplass. 
Den 5. hver måned kl. 12.00 
kan avløserne møtes til en 
kopp kaffe og en uformell prat 
på vårt kontor.  Vi kaller det 
timeliste kafê   
 
Kurs/treff for avløsere 
I mars 2014 arrangerte vi et  
to-dagers-kurs for avløsere.  
13 avløsere som jobber i 6  
forskjellige kommuner deltok.  
På dette kurset var vi innom 
flere forskjellige temaer som 
førstehjelp, fôring, fjøsbesøk og 
dyrevelferd. Middag og sosialt 
samvær var også viktig  
ingrediens på dette kurset.  
I november deltok 12 ansatte 
fra 6 kommuner på kurs. Her 
var det igjen tid for både faglig 
påfyll, bedriftsbesøk og sosialt 
samvær. Avrundet det hele 
med julelunsj. 

 

Praktikantene: Natalia, Mariia, Ekaterina og Mariia 
Foto: Unni Furumo 
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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 2014 var det 
6.november. Vi får treffe  
elevene som går på 2. og 3. året 
– på grønn linje.  
Vi «kobler» elevene med  
bønder i hjemmeområdene for 
at de skal få praksis på  
gårdene.  
 
Vi har oversikt over hvor eleve-
ne kan jobbe så det er bare å ta 
kontakt med oss om du vil dele 
av din erfaring med  
morgendagens landbruks-
aktører.  
 
 
 
 
 

Beredskap 
I 2014 har vi «solgt» 113 dager 
med beredskapsavløsing –  
sykdom og 302 dager med  
beredskapsavløsing ferie/fritid. 
 
Vi har åtte faste ansatte som er   
beredskapsavløsere i følgende 
kommuner:  
Balsfjord, Lyngen, Bardu,  
Nordreisa, Salangen og  
Gratangen. Vi har i tillegg  
beredskapsavtaler med åtte 
andre avløsere.  
(Målselv, Balsfjord, Lenvik). 
Det er 30 gårder som har  
benyttet denne avløsingen.  
 
Studieforbundet Næring og 
samfunn (SNS) ble stiftet den 
07.11.2011. (tidligere Populus 
og Bygdefolkets studieforbund 
(BSF). 
 
SNS har til formål å fremme  
arbeidet med folkeopplysning og 
voksnes læring, og i samarbeid 
med medlemsorganisasjonene 
arbeide for et godt  
 

opplærings-tilbud og høy studie-
aktivitet i hele landet. 
SNS Nordenfjeldske er region-
leddet som dekker Trøndelags-
fylkene, Nordland, Troms og 
Finnmark.  
 
SNS Balsfjord har meldt inn  
totalt 15 kurs i 2014. Dette er 10 
kurs i regi av Landbruk Nord 
samt 5 jegerprøvekurs.  
Norges jegerforbund  
gjennomfører jegerprøvekurs i 
regionen i samarbeid med SNS 
Nordenfjeldske. 
Gjennom mange medlems-
organisasjoner tilbyr SNS et vidt 
spekter av kurs, men det kan 
også lages egen studieplan som 
må godkjennes av SNS før  
oppstart av kurs. 
 
Kontaktperson for SNS  
Balsfjord er Landbruk Nord v/ 
Hilde V. Nøstvik, tlf. 46472805, 
hilde.nostvik@landbruknord.no  
Les mer om SNS på  
hjemmesiden: 
www.naeringogsamfunn.no .   
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Tittel Arrangør, sted Dato Deltakere 
Regeldag   Huldt &Lillevik  Lønn 

Tromsø  
09.04 Kirsti 

Feriepenger Huldt & Lillevik Lønn 
Tromsø 

22.05 Kirsti 

Pensjonsseminar Sparebank1 Nord Norge 
Storsteinnes 

11.03 Kirsti 

Administrasjonshånd-
bok 

NLT, Gardermoen 01.10 Kirsti 

Høstsamling NLT, Stjørdal 12.-13.10 Kirsti 
Ny IA-avtale NAV,  Storsteinnes 09.10 Kirsti, Unni 
Arkhangelsk Arkhangelsk, praktiker 29.-30.10. Kirsti, Unni 
KarrieCamp, elever St.nes skole, Nordkjos-

botn 
12.2 Anne-Kariin, Unni 

Landbrukscafe Storsteinnes 17.2 Anne-Kariin 
Kurs for avløsere LN, Kjerkevika 17.3-18.3 Anne-Kariin, Hilde 

N. 
Årsmøte NLT NLT, Gardermoen 2.4-3.4 Anne-Kariin 
Besøk fra 8. klasse LN, Storsteinnes 6.6 Anne-Kariin, Unni 
Møte  i avløser ring Malangseidet 31.7 Anne-Kariin 
Besøk 2. og 3. klasse  Senja vg.skole, Gibostad 6.11 Anne-Kariin 
Kurs avløsere Storsteinnes 25.11 Anne-Kariin, Hilde 

N. 
Årsoppgjørsseminar  
Regnskap 

Gardermoen 27.2 Hilde A 

Deltakelse på kurs og møter 

Det har vært avholdt en  rekke 
møter internt. 
I tillegg til at det er arrangert  

11 «timelistekafêer» for  
avløsere. 
Flere møter angående  

organisering av beredskaps-
ordningen ved sykdom. 
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Viktig informasjon: 
 
Endring av utbetaling av ferie– fritidstil-
skudd og tilskudd ved sykdom 
 
 
 
"Nye forskrifter fra departementet fra 1. januar 2015 har ført til at det ikke er mulig for enkelte  
bonde å overføre tilskuddet automatisk til Landbruk Nord  (LN) via søknad om produksjonstillegg.  Dette 
gjelder både for sjukdom og ferie/fritid. 
 
Tidligere kunne du som bonde selv bestemme om du ville overføre refusjonsmidlene til Landbruk Nord 
eller ikke, denne muligheten har avtalepartene fjernet.  
Utbetaling kan kun gå til bonden selv. 
 
Ordningen vi har hatt ved at du som bonde har overført tilskuddene direkte til Landbruk Nord har fungert 
ypperlig, vi har avregnet  ditt tilgodehavende i Landbruk Nord mot fakturaer for kjøpe av lønnstjenester. 
Dette har for de fleste medlemmene våre vært en god og praktisk løsning som har fungert godt. 
 
Ved at denne løsningen er fjernet, kan dette få store konsekvenser for LN. For det første får vi dårligere 
likviditet, lavere renteinntekter og muligens må vi ha høyere påslag.  I tillegg kan ikke Landbruk Nord for-
skuttere sykdom og ferie/fritid i enkelte tilfeller som før. 
 
Dette er uheldige konsekvenser både for Landbruk Nord, bonden og ansatte. 
 
 
 
Løsningen på denne utfordringen er: 
 
Det er fremdeles fult mulig å videreføre ordningen vi har hatt med innestående  
avløsertilskudd. Vi anbefaler deg å betale tilskuddet inn til Landbruk Nord når det kommer på din 
konto i juni 2015. 
 
Landbruk Nord sitt bankkontonummer: 4710 04 06892. 
 
 
Er det noe du er usikker på i denne forbindelse, ta kontakt med hovedkontoret for mer informasjon. 
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Avdeling: Rådgivning innen jord– og 
plantekultur 

Våren kom tidlig med lite  
overvintringsskader, bortsett fra 
på noen få steder på kysten. 
Våronna kom dermed i gang til 
noenlunde normal tid de fleste 
steder.  Forsommeren var tørr 
og avlinga på førsteslåtten ble 
ikke helt god mange steder. 
Men utpå sommeren fikk vi 
regn. Gjenveksten var god, og 
mange berget seg en god and-
reslått som delvis veide opp for 
den litt mindre førstelåtten.  
Ellers var sommer-
temperaturene jamnt over gode. 
 
Kålmøllen dukket opp i år også, 
og forsynte seg av kål og nepe, 
akkurat som i fjor. Tørke gjorde 
også sitt til at potetavlinga i år 
ble litt mindre enn normalt. Men 
høsten var fin. 
 
Også i år har vi hatt en del  
prosjekter og forsøksfelt. Snø- 
og telemålinger har vært  
gjennomført gjennom både  
vinteren 2013/2014 og startet 
opp igjen høsten 2014. Disse 
målingene registreres både av 
gårdbrukere rundt om og  
Landbruk Nord’s rådgivere.  
Grasfeltene ble høstet etter  
planen. På grunn av lite  
bemanning i sommerhalvåret 
ble det ikke anlagt noen nye 
forsøksfelt. Men vi har tatt 
prognosehøstinger en gang i 
uka før første slått, i Malangen 
og på Moen i Målselv. Disse 
høstingene har pågått i flere år, 
og viser utvikling og kvalitet på 
graset i tiden fram mot slått. 
 
Et spennende prosjekt i år, har 
vært Fiskegrakse som gjødsel i 
økologisk drift. Prosjektet er 
gjennomført på Senja, og viste 
at fiskegraksen påvirket både 
avling og kvalitet i positiv  
retning. Ellers kan vi nevne at 
prosjektet Avlingsregistreringer 
på økologisk bruk, ble avslutta i 
2014.  

Dette har gitt oss lokale  
avlingstall å forholde oss til. I 
november ble det gjennomført 
spennende fagdager i grovfôr 
på Haraldvollen i Målselv, og på 
Senter for nordlige folk i  
Manndalen. Her presenterte 
innleide foredragsholdere  
resultater fra prosjektet «Mer og 
bedre grovfôr som basis for 
norsk kjøtt- og melke-
produksjon”, pluss at det var en 
bolk om fortørkingsteknikk  
og -utstyr. 
 
Ellers har vi organisert  
radiobjelleordninga i år som i 
fjor, og vi synes dette har  
fungert godt.  
 
På grunn av liten bemanning, 
ble det dessverre ikke arrangert 
så mange markdager i 2014 
som vi skulle ønske. Vi satser 
på å komme sterkere tilbake i 
2015, og tar gjerne imot tips til 
temaer som kan taes opp på 
markdager!   
 
Før sesongen startet, utarbeidet 
vi 352 gjødslingsplaner, og det 
er til sammen tatt 418 jord-
prøver i 2014. Jordprøvetakinga 
gir oss en fin anledning til å 
komme ut på gårdene, og det 
blir noen kilometer vandring 
med jordbor og bøtte over  
jordene! Vi skulle gjerne tatt 
flere jordprøver i år, men  
bemanningssituasjonen har 
gjort at vi fremdeles dessverre 
har et etterslep på jordprøve-
takinga i flere områder. 
 
Hver høst drar noen av oss  
rådgivere på Kursuka i regi av 
NLR, og i år ble denne avholdt 
på Gardermoen.  Her er det 
faglig påfyll og erfarings-
utveksling mellom de ulike  
faggruppene, og mellom  
rådgivere innen de ulike  
faggruppene.  
 

Det har ellers vært en jevn 
strøm av oppdrag på landbruks-
takster og verdivurdering.  
 
På bemanningssida har Kristin 
Sørensen og Natalia Nemytova 
slutta hos oss, og Katja Melbye 
har både begynt og slutta.  
Vi takker for tiden de har jobba 
hos oss, og ønsker dem lykke til 
i andre jobber.  
I høst ble Tonje Beate Lyngvær 
ansatt som rådgiver hos oss, og 
vi ønsker henne velkommen i 
avdelinga.  
 
Gjennom hele året deltar vi på, 
eller arrangerer møter og kurs  i 
egen regi eller i samarbeid med 
andre. Vi kan nevne fagmøte i 
regi av Fiskå Mølle i  
Nordkjosbotn, og  
Tenkeloftsamling i regi av  
Nordnorsk Landbruksråd i 
Tromsø. Vi har også et godt 
samarbeid med blant annet 
Troms Landbruksfaglige senter. 
Vi har arrangert nybegynner- og 
oppdateringskurs i bruk og 
håndtering av plantevernmidler.  
 
Rådgiveravdelinga har bidratt 
med fagstoff til Vekstnytt i  
Nationen og Våronnavisa,  
i tillegg til medlemsskrivet.  
 
Til slutt vil vi rette en stor takk til 
de som har stilt arealer og tid til 
rådighet for både forsøksfelt, 
markdager og andre møter i 
2014!  Tusen takk!  

John Grønås på fagdag potet i 
Skibotn i Storfjord kommune. 
Foto: Svein Eriksen 
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Forsøks-, demonstrasjonsfelt og prosjekter 2014 

 
 
 
Arrangementer 2014 

 
 

Tema Forsøk/ demonstrasjon Sted 
Grovfôr Fiskegrakse som gjødsel i økologisk drift, FMLA, LN Lenvik: Asbjørn Hansen 

Grovfôrprognoser, LN Malangen: Ole R. Olsen 
Moen: Thorleif Brandskogsand 

Avlingsregistreringer i økologisk eng, 2012-2014, 
FMLA, LN 

Nordreisa: Per R. Skogheim 
Kvænangen: Kai Petter Johan-
sen 
Lenvik: Kjersti Pedersen 

Beiteprosjekt i Nordreisa, Skog og Landskap, FMLA, 
LN 

Nordreisa: Gunhild Skogstad og 
Kristian Berg 

Hundegras og/eller fleirårig raigras i blandingar til 
hyppig hausting, Bioforsk 

Holt i Målselv: 
Svein Børre Evensen 

Raudkløversortar i blanding med gras, Bioforsk Storjorda i Målselv: 
Halvard Olufsen 

Rettleiingsprøving timoteisortar, Bioforsk Storjorda i Målselv: 
Halvard Olufsen 

Etter flommen, forts 2015, FMLA, LN Målselv, Bardu, Balsfjord 
Bær Utprøving av jordbærsorter i Sør-Troms, Målselv og 

Alta, Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, FMLA i 
Troms og i Finnmark, Finnmark Landbruksrådgiving, 
LN 

Målselv: Fagerlidalen Gartneri, 
Ivar Dahl 

Grønnsaker Overvåking av kålflue, VIPS Målselv: Olav Grundnes 
Potet Demofelt potetsorter, LN Skibotn: Svein Eriksen 

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

Telemålinger Snø- og telemålinger 2013-14, LN Storbuktøyr: Alf Andreassen 
Takvatn: Ole Sørensen 
Vikran: Ola Andreassen 
Storsteinnes: Hans Andreassen 
jr, 
Kjell Erik Sørum, 
Rundhaug: Øystein Iselvmo 
Josefvatn: Roger Nilsen 
Skibotn: Svein Eriksen 
Nordreisa: John Johansen 
Skjervøy: Ellen Reiersen 

Radiobjeller Radiobjelleprosjektet, FMLA, LN Sørreisa, Bardu, Målselv, Bals-
fjord, Storfjord, Nordreisa 

Arrangement Tema Sted Dato 
Kurs Miljøplankurs, LN Kåfjord: 

Hans-Øyvind Jenssen 
21.02. 

Autorisasjonskurs plantevern, Nybegyn-
ner og oppdatering, LN 

Balsfjord: 
Landbruk Nord 

23.-24.04 

Markdager/ 
fagsamlinger 

Markdag, jordpakking, LN Storslett: 
Anton Sandmo 

12.06. 

Markdag, jordpakking, bekjempelse av 
høymole, LN 

Kåfjord: 
Halvard Oppervoll 

03.07. 

Markdag, potet, LN Storfjord: 
Svein Eriksen 

18.09. 

Fagdager grovfôr, FMLA, LN Haraldvollen, Målselv, 
Senter for nordlige folk, 
Manndalen 

18.11. 
19.11. 

  
Økologisk Økologisk førsteråd, NLR, LN Pasvik 

Lenvik 
29.04. 
27.06. 

Levende matjord, Øystein Haugerud FM 
Buskerud, 
NLR- Økologisk, LN 

Balsfjord: 
Landbruk Nord, 
Odd-Bjørnar Myhre 

21.08. 
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Deltakelse på kurs, arrangementer og møter, rådgivere 

 

 
 

Tittel Arrangør, sted Dato Deltakere 
Kurs i skifteplan Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, 

Tjeldsund Bru 
06.-07.01. John, Natalia 

Kurs i grovfôrøkonomi NLR, Gardermoen 24.-25.02. Arnulf 
Bærdyrking Nordreisa Hagelag, Storslett 18.03. Ellen m/

innlegg 
Lammekongressen NSG, Landbrukstjenesten Midtre Hålo-

galand, Nordland  fylkeskommune, 
Troms landbruksfaglige senter, Tromsø 

22.-23.03. Ellen 

Samling for rådgivere og 
samarbeidsparter 

NLR-økologisk, Gardermoen 08.04. Ellen 

Jordbærkurs NLR Helgeland, Landbrukstjenesten 
Midtre Hålogaland, Kvæfjord 

24.04. John 

Årsmøte, Landbruk Nord Landbruk Nord, Vollan Gjestestue 25.04. Arnulf 
Fagseminar Engbelgvekster- 
dyrking og drift 

Bioforsk, Tjøtta 03.06. Ellen 

Planlegging av dreneringstil-
tak - kurs 

Bioforsk, Lyngseidet 10.06. Ellen 

Landbruksdagen i Lyngen Ressursgruppa for landbruket i Lyngen, 
Jægervatnet 

23.08. Ellen, 
Anne-Kariin 

Fagdag bær Troms Landbruksrådgivning, Tromsø 08.09. John 
Fagtur for bygningsplanleg-
gere og økonomirådgivere 

NLR, Sveits 21.-24.10. Arnulf 

Rådgiversamling økologisk NLR, Værnes 27.10. Ellen 
Kontaktmøte økologisk NLR og Debio, Værnes 28.10. Ellen 
Fagmøte Fiskå Mølle, Nordkjosbotn 29.10. Arnulf, John, 

Tonje 
Fagdag Ressursgruppa for landbruket i Lyngen, 

Tindevangen 
31.10. Ellen m/

innlegg 
Kursuka, NLR NLR, Oslo Gardermoen 10.-11.11. Arnulf, Tonje 
Tenkeloftsamling Nordnorsk Landbruksråd, Tromsø 27.-28.11. Tonje 
Plantevernkurs Troms Landbruksfaglige senter, Bardu-

foss 
03.12. Ellen m/

foredrag 

 

Grovfôret ferdig innhøstet. 
Foto: Natalia Nemytova. 
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Mange tilhørere hadde funnet  veien til Storsteinnes da Øystein Haugerud fra prosjekt «Levende Matjord» hos 
Fylkesmannen i Buskerud, holdt foredrag om jordpakking 21.august 2014. 
 
Foto: Ellen Reiersen 
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Generelt  
Planleggingsavdelinga har i år 
hatt hovedfokus på bygnings-
planlegging. Etterspørsel etter 
bistand til gjennomføring av  
konkurranser, forhandling,  
kontraktsinngåelse og bygge-
søknad er jevn.  
P.g.a. kapasitetsutfordringer har 
vi ikke gått inn i omfattende  
byggelederoppdrag.  
 
Avdelinga har gitt innspill i de 
interne prosessene i NLR og 
bidratt aktivt i nettverket til Norsk 
landbruksrådgivning. Vi har en 
representant i fagutvalget og har 
ansvar for utvikling og  
vedlikehold av NLRs  
kalkylesystem og mal for bygge-
beskrivelse.  
 
Bedriftens verneombud for  
kontoransatte er fra  
planleggingsavdelinga.  
 
Avdelingen har avholdt to  
interne samlinger og avdelings-
møter hver andre uke.  
Ansatte i Tromsø har kontordag 
ved hovedkontoret hver 2. uke 
og andre ansatte hver 4. uke.  
 
Planlegger Glenn Knædal som 
arbeidet fra kontoret ved  
Landbrukstjenesten Midtre  
Hålogaland (Sortland) sluttet i 
mai og ble i november erstattet 
av Hallgeir Gravelsæter som 
jobber fra hjemmekontor i  
Tranøy. Gravelsæter som  
kommer fra tilsvarende jobb i  
 

NLR-Rogaland kjenner faget og 
systemene i NLR godt.  
Bygningsingeniør Kjell Arne 
Skogheim som jobbet fra vårt 
kontor i Bodø sluttet i juni og ble 
i oktober erstattet av  
bygningsingeniør Ron Victor 
Olsen. Kontoret i Bodø ble  
avviklet og Olsen ønsket å jobbe 
fra LNs kontor på Storslett i 
Nordreisa. (Olsen gikk tidlig i 
2015 tilbake til sin tidligere 
arbeidsgiver). I forbindelse med 
avvikling av kontoret i Bodø er 
alle digitale tegninger fra  
Fylkesmannen i Nordland  
overført til dataservere LN har 
tilgang til.   
 
Bygningsprosjektering og 
byggeledelse  
 
Innen kjerneområdet bygnings-
prosjektering var det i 2014  
oppdrag over hele landsdelen.  
Planleggingsoppdragene  
fordelte seg slik: 55% på kubruk, 
27% sauebruk, 6% geitebruk, 
6% kjøttfeutbygginger og 6% 
andre oppdrag. Siden 
etableringen av tjenesten i 
Landbruk Nord er det utført ca. 
50 planleggingsoppdrag pr. år. 
Disse fordeler seg slik: Troms 
47%, Nordland 36%, Finnmark 
15% og andre fylker 2%. Det er 
god pågang på oppdrag.  
Tendensen er fortsatt svak  
økning i Nordland og fortsatt 
stabil tilgang på oppdrag i  
Finnmark og Troms.  
 
 

I forbindelse med prosjekte-
ringsoppdrag er det gjennomført  
befaringer over store deler av 
Nord-Norge. Avdelingen har 
sluttført et byggelederoppdrag i 
løpet av året. Dette var i Troms. 
 
Andre oppdrag og prosjekter  
 
I h.t. avtale med Innovasjon  
Norge er det utført ferdiggod-
kjenning av bygninger i noen få 
saker. Antallet saker er redusert 
i forhold til året før. 
 
Avdelingen samarbeidet med 
TINE om prosjektet Melk i  
Finnmark og gjennomførte  
besøk på 52 gårder med behov 
for råd innen utbygging,  
modernisering og tilrettelegging 
av driftsbygninger. 
 
På oppdrag for Salangen  
kommune utførte avdelinga en 
utredning vedr. omdisponering 
av tidligere militær vedlikeholds-
hall til driftsbygning for samdrift 
på ku. Et opplegg for etter-
utdanning/fagseminar på design 
og landskapstilpasning av  
landbruksbygg er utviklet  
sammen med fagkoordinator i 
NLR.   
 
Avdelinga har bidratt med  
faglige vurderinger i en  
forsikringssak og en garantitvist. 
  
Det er skrevet artikler til med-
lemsbladet og tilrettelegging på 
hjemmesida.   
 

Avdeling: Byggeteknisk planlegging 

Trommelbil med betong godt i gang med arbeidet! 
Foto: Roger Østvik 

Nytt geitfjøs til Jonny Pedersen i Storfjord er  
kommet opp! 
Foto: Roger Østvik 
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Arrangementer    

 
Tabell. Arrangementer planleggingsavdelingen har ytt bidrag til. 
 
Kompetansehevingstiltak   

 
Tabell . Kompetansehevingstiltak planleggingsavdelingen har deltatt i.   

Arrangement Ytelse Tema Sted Arrangør 
Nasjonalt Ung-
domsseminar 

Forelesninger Driftsbygninger Karlsøy NBSL 

Fagmøte Forelesninger Kufjøs-trender, om-
bygging, nybygg 

Salangen Astafjord 
prod.lag TINE 

Markedsdag Stand   Storsteinnes Landbruk Nord 
Arktisk lamme-
kongress 

Stand   Tromsø ”Det fantastiske 
Vesterålslammet
” 

Fjøsmøte ku 
Fjøsmøte geit 

Orienteringer 
Orienteringer 

Kufjøs 
Geitfjøs 

Andøy 
Storfjord 

TINE 
TINE 

Kurs for planleg-
gere 

Foredrag Kalkylesystem 
  

Gardermoen NLR 

Kursuka Foredrag Hensiktsmessig stan-
dardisering 

Gardermoen NLR 

Landbrukshelg Foredrag/ opp-
legg 

Bonden som bygg-
herre 

Karasjok SNS-
Nordenfjeldske 

Tiltak Tema Varighet Sted Arrangør 
Lam 2014 Lammekongress 

med flere tema 
2 d Tønsberg Nortura, Sau & geit 

Webseminar Focus Konstruk-
sjon 

5x1/2 time Internett Focus Software 

Personalsamling Diverse 2 d Tromsø Landbruk Nord 
Kurs for bygnings-
planleggere 

Prosjektledelse og 
div. bygningstema 

2 d Garder NLR 

Kursuka Div bygningstema, 
HMS, m.m. 

2 d Garder NLR 

Utviklingsarbeid 
 
Avdelingen har utviklet et nytt 
tilbud, byggherreombud, som 
skal beskytte bondens  
interesser og rettigheter i  
byggesaker. Tjenesten tilbys til 
lavere pris over større område 
enn byggeledelse.  
Oppfølgingen på byggeplass er 
imidlertid begrenset. Bedre  
oppfølging etter forprosjekt,  
innsalg av tilbudskonkurranser 
og kontrakter med  
entreprenører og leverandører 
er viet økt oppmerksomhet. 
Sammen med NLR-HMS har vi 
vurdert tilbud innen lovpålagt 
koordinering innen helse,  
sikkerhet og arbeidsmiljø på 
byggeplasser.  
Energirådgivning som ble  
vurdert som interessant  
prioriteres ikke da godkjent  
rådgiver sluttet. 

Hjemmesiden er justert for enk-
lere formidling fra avdelinga og 

Facebook profilen er tenkt brukt 
for å støtte opp om dette.  

 

Hovedplan. (Plan og tegning Landbruk Nord).  
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Resultatregnskap 2014 

   Note 2013 2012   2014 
Salgsinntekt   36 065 769 31 074 871   30 994 786 

Annen driftsinntekt 1 5 570 030 6 041 445   6 541 882 

Sum driftsinntekter   41 635 798 37 116 316  37 536 669 

         
Varekostnad   (870 447) (915 044)   (1 351 236) 
Lønnskostnad 2 (37 511 589) (34 921 382)   (34 147 255) 
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. 
eiendeler 3 (75 000) (89 000)   (60 418) 

Annen driftskostnad   (2 632 164) (2 465 133)   (2 505 643) 

Sum driftskostnader   (41 089 200) (38 390 558)   (38 064 552) 

Driftsresultat   546 598 (1 274 243)   (527 884) 

      
Inntekt på investering i datter-tilknyttet sel-
skap  150 000 0 0  

Annen renteinntekt 5  156 734 227 153   104 914 

Annen finansinntekt  15 360 7 680  11 600 
Sum finansinntekter  172 094 234 833  266 514 
Annen rentekostnad   (45 254) (61 891)   (194) 
Annen finanskostnad  (469) (50)  0 
Sum finanskostnader  (45 723) (61 941)  (194) 
Netto finans  126 371 172 892  266 320 
Ordinært resultat før skattekostnad   672 969 (1 101 351)   (261 564) 

Skattekostnad på ordinært resultat 4 (201 609) 306 359   108 523 

Ordinært resultat   471 360 (794 992)   (153 041) 

Årsresultat  471 360 (794 992)  (153 041) 

       
Overføringer        
Annen egenkapital 8 471 360 (794 992)   (153 041) 

Sum   471 360 (794 992)   (153 041) 
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Balanse pr. 31.12.2014 
  

EIENDELER  Note 2013 2012   2014 

Anleggsmidler        

Immaterielle eiendeler        

Utsatt skattefordel 4 249 116 446 725   360 239 

Sum immaterielle eiendeler   249 116 446 725   360 239 

         

Varige driftsmidler        
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og 
lign. 3 170 000 245 000   151 000 

Sum varige driftsmidler   170 000 245 000   151 000 

         

Finansielle anleggsmidler        

Investeringer i datterselskap 5 110 000 110 000   110 000 

Lån til datterselskap 5 3 692 540 3 510 249   4 072 636 

Andre fordringer  7 79 000 114 000   57 000 

Sum finansielle anleggsmidler   3 881 540  3 734 249   4 239 636 

Sum anleggsmidler   4 300 656 4 425 974   4 750 875 

         

Omløpsmidler        

Fordringer        

Kundefordringer 6 3 226 638 2 586 846   450 544 

Andre fordringer  562 029 380 558  352 042 

Konsernfordringer 5 150 000 0 0  

Sum fordringer   3 788 667 2 967 404   952 586 

         

Investeringer        

Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 & 7 3 714 850 3 770 480   2 749 039 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende        3 714 850      3 770 480        2 749 039 

Sum omløpsmidler   7 503 516 6 737 884   3 701 625 

Sum eiendeler   11 804 172 11 163 858   8 452 500 
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Balanse pr. 31.12.2014 
  
EGENKAPITAL OG GJELD  Note 2013 2012   2014 
Egenkapital        
Innskutt egenkapital        

Annen innskutt egenkapital 8 499 250 493 250   503 250 

Sum innskutt egenkapital   499 250 493 250   503 250 

         
Opptjent egenkapital         
Annen egenkapital  8 1 186 613 715 254   1 033 573 

Sum opptjent egenkapital   1 186 613 715 254  1 033 573 

Sum egenkapital       1 685 863     1 208 504       1 536 823 
        
Gjeld       
Kortsiktig gjeld       
Leverandørgjeld  400 597 311 378       285 374 
Betalbar skatt 4 4 000 2 020   2 600 
Skyldige offentlige avgifter  4 666 473 4 655 755   3 633 210 
Annen kortsiktig gjeld      5 047 238      4 986 201      2 994 492 

Sum kortsiktig gjeld    10 118 309      9 955 354      6 915 677 

Sum gjeld    10 118 309      9 955 354      6 915 677 

Sum egenkapital og gjeld  11 804 172   11 163 858  8 452 500 
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                         Noter 2014 

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 balanse-
føres 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 
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 skatte-
økende 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 2014 

Note 1 - Annen driftsinntekt 
Samvirkeforetaket har mottatt offentlig tilskudd med kr 4,42 mill i 2014 mot kr 4,52 mill i 2013.  
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 100 årsverk i regnskapsåret. 

Lønn til daglig leder utgjorde kr 617 911 og andre ytelser kr 36 500 
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 75 000, andre tjenester kr 12 000, totalt kr 87 000. 

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  
avhengige av tilskudd. En nettoføring av driftstilskudd vil i selskapets tilfelle gi et misvisende bilde av 
aktiviteten og bruttoføring legges derfor til grunn. 

 

 Datautstyr  Inventar  Utstyr  Totalt 
                
Anskaffelseskost 01.01 212 506  154 736  239 371  606 613 
Tilgang/avgang til kostpris 41 418  0  0  41 418 
Anskaffelseskost 31.12 253 924  154 736  239 371  648 031 

        
Akkumulerte avskrivning 01.01 181 506  137 736  117 371  436 613 
Årets avskrivninger 16 418  14 000  30 000  60 418 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 197 924  151 736  147 371  497 031 
Bokført verdi 31.12 56 000  3 000  92 000  151 000 

        
Avskrivningsmetode lineært  lineært  lineært   

 5 år  5 år  7 år   

Spesifikasjon av lønnskostnader: 2014  2013 
Lønn 31 620 765  35 180 379 
Arbeidsgiveravgift 1 366 280  1 535 656 
Pensjonskostander 692 887  905 615 
Andre Lønnsrelaterte ytelser og offentlige refusjoner 468 223  -110 061 
Totalt 34 148 155  37 511 589 
Antall ansatte 562  559 
Årsverk 100  115 
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Noter  2014 

 

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2014  2013 
Formuesskatt 2 600  4 000 
Endring i utsatt skatt -111 123  197 609 
Skattekostnad -108 523  201 609 

    
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:    
Resultat før skattekostnad -261 564  672 969 
Permanente forskjeller -150 004  -176 
Endring i fremførbart underskudd 401 985  -697 663 
Endring midlertidige forskjeller 9 583  24 870 
Årets skattegrunnlag 0  0 
Nominell skattesats 27 %  28 % 
Betalbar skatt                 -                  - 
    
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:    

Anleggsmidler         -11 855            -2 272 
Fremførbart underskudd    -1 322 366        -920 380 

Grunnlag for beregning av utsatt skatt    -1 334 221        -922 652 
Nominell skattesats 27 %  27 % 
Utsatt skatte (+) Utsatt skattefordel (-) -360 240  -249 116 

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat 

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%                198 411                   151 724  

Konsernfordringer og -gjeld:  

 Gruppe i balansen:                        Pr 31.12. Pr 01.01. 
 Langsiktige fordringer 4 072 588 3 692 540 
     ------------------- ------------------- 
 
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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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 1 409 848 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 26 måneder etter regnskapsårets slutt.  

Noter 2014  

 Selskaps Annen 
kapital egenkapital Totalt

Egenkapital 01.01 499 250 1 186 612 1 685 862
Nye medlemmer 4 000 0 4 000
Årets resultat 0 -153 041 -153 041
Egenkapital 31.12 503 250 1 033 571 1 536 821

Note 8 - Annen egenkapital 

 
OBS! 
 
Årsoppgaver og fakturakopier til regnskapskontor: 
 
Vi får mange henvendelser fra diverse regnskapskontor som etterspør årsoppgaver/fakturakopier. 
 
Vi har ikke mulighet til å kvalitetssikre hvem av dere  som bruker de ulike regnskapskontorene, der-
for ber vi om at du som medlem/kunde henvender deg direkte til  Landbruk Nord  for på få disse  
kopiene.  
 
Om dette ikke lar seg gjøre, ber vi deg lage fullmakt til regnskapskontoret slik at de kan få opplys-
ninger fra din konto hos oss.  
 
På grunn av mye  tid som går med til slike forespørsler,  i tillegg til at vi ikke vet om du som bonde er 
kunde hos regnskapskontoret, ser vi det nødvendig å  
fakturere regnskapskontorene med  kr. 100,- + mva pr. kopi. 
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Virksomhetens art: 
Bedriften driver virksomhet på følgende hovedområder: Rekruttering av arbeidskraft, organisert  
klauvskjæring og velferdsordningene i landbruket. Rådgivning innenfor jord- og plantekultur,  
forsøksarbeid og taksering av landbrukseiendommer. Byggeteknisk planlegging innen  
landbruksbygg. Hovedkontoret er på Storsteinnes i Balsfjord kommune,  avdelingskontorene er på 
Storslett, Tromsø, samt et hjemmekontor på Senja. 
 
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 2015 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 falt fra kr. 41,6 mill i 2013 til 37,7 mill i 2014. Nedgangen var ikke  
budsjettert, bortfall av to større kunder pga nedleggelse og konkurs. Det er budsjettert med en liten 
økning i 2015. 
 
Årsresultatet ble i 2014 et underskudd på kr 153 041 mot et overskudd i 2013 på kr 471 360.  
Samvirkes 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 
avdelinger. 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 2015, disse vil gi noe lavere kostander og resultatet for 2015 vil bli noe bedre enn i 2014. 
 
Det har i 2014 medgått noe i underkant av kr 1,6 mill i utgifter til forskning og utvikling, deler av forsk-
ningen er finansiert med offentlige tilskudd. Utgiftene er kostnadsført løpende, da kravene til balan-
seføring ikke anses å være tilfredsstilt. Utgiftene er medgått til forskning på flere områder innen land-
bruket. Det forskes både på nye produkter og metoder for å videreutvikle og sikre landbruksnæ-
ringen. 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 vært investert i maskinvare 41 418, finansiert over driften. 
 
Samvirkes likviditetsbeholdning var kr. 2,7 mill per 31.12.14, noe lavere enn året før. Samvirkes evne 
til egenfinansiering av investeringer og drift er svært god.   
 
Samvirkes kortsiktig gjeld utgjorde pr. 31.12.2014 82 % av samlet gjeld og egenkapital, noe bedre 
enn fjorårets 86 %.  Samvirkes finansielle stilling er tilfredsstillende, og kan pr. 31.12.2014 nedbetale 
kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest likvide midler. 
 
Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 8,4 mill, sammenlignet med kr. 11,8 mill året før. Egenka-
pitalandelen var 17,6 %, sammenlignet med 14,3 % pr. 31.12.2013. 
 
Arbeidsmiljø og personale: 
Sykefraværet i samvirke var på totalt 3576 timer i 2014 som utgjør 1,79% (2013 5%) sykefravær 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 arbeidsoppgaver mellom ansatte. 
 
Det har ikke vært rapportert om alvorlige arbeidsulykker eller skader i løpet av 2014 
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.   
 
  

Årsberetningen 2014 
Landbruk Nord SA 
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Årsberetningen 2014 
Landbruk Nord SA 



32  

Landbruk Nord - Årsmelding 2014 

Årsberetningen 2014 
Landbruk Nord 

 
 
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 
forekommer 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 562 ansatte er 285 kvinner. Styrets leder er mann, men andelen kvinner i ledende 
stillinger er likevel høy. Det er totalt 100 årsverk og flesteparten av de ansatte er deltidsansatte, 
sesongarbeidere og helgearbeidere. Av de deltidsansatte er 277 menn og 285 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 dekning av årets underskudd på kr 153 041.- tilføres Samvirkes  
opptjente egenkapital. 
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Budsjett 2015 
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Arbeidsplan 2015 

Strukturendringsprosessen i 
Norsk Landbruksrådgivning 
(NLR). 
Arbeide med prosessen etter 
vedtak i NLRs årsmøte hvor 
antall enheter skal reduseres i 
hele landet.  I dag er det 38 en-
heter fra 1.1.2016 skal det være 
9-13 enheter. Det skal bli atskil-
lig færre og større enheter.  
Dette for å gi større og bredere 
fagtilbud  til bonden. 
 
Medlemsverving. 
Kontinuerlig prosess, i 2014 fikk 
vi utarbeidet en folder som i kort 
tekst beskriver våre områder og 
hva vi kan tilby. Denne er et 
viktig  
 
Strategiplan.  
Denne har vært satt på vent i 
påvente av hva som skjer med 
strukturendringsprosessen i 
Norsk Landbruksrådgivning.  
Siste strategiplan er for  
 

perioden 2013-2016. Planen 
skal behandles og rulleres hvert 
3. år i styret. Ny gjennomgang 
av denne i 2015. 
Strategiplanen er viktig for å 
tydeliggjøre de viktigste VEI-
VALG og PRIORITERINGER. 
Hvilke ressurser skal vi bruke 
for å skape vekst og verdiska-
ping på sikt. 
 
Fokus på  ferie/
fritidstilskuddet. 
Det er mange bønder som ikke 
benytter seg av ferie/
fritidstilskuddet til avløsning. 
Dette er et uheldig signal til  
avtalepartene i jordbruks-
oppgjøret. Styret vil arbeide for 
at flest mulig bønder skal bruke 
disse midlene. 
 
Fokus og utnytting av Grov-
fôrsatsning. 
Utvikling av grovfôrstrategier. 
Stort fokus på agronomi, samt 
grovfôrfokus på gården. 

Landbruksmessa 2015. 
Landbruksmessa arrangeres 
27.6-28.6.2015 på Storsteinnes 
i Balsfjord kommune. 
 
Byggeteknisk planlegging i 
hele Nord Norge 
Arbeide med økt fokus på Nord-
land fylke spesielt.  Når det  
gjelder  byggeteknisk plan-
legging har Landbruk Nord  
ansvaret for tjenesten i  
Nordland, Troms og Finnmark. 
 
 
 
 
 

. 

Se hjemmesida vår: 
www.landbruknord.no 

 

Følg oss på facebook  

Landbruk Nord har mange og omfattende oppgaver. I arbeidsplanen er det trukket fram saker 
vi skal ha en høyere prioritet I 2015 
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Valgkomiteens forslag til årsmøtet i Landbruk Nord den 27. april 2015.    
 
 
Styret: 
Widar Skogan, Balsfjord  Styreleder                                Gjenvalg leder 1år 
Hilde Nyland, Salangen  Styremedlem             Gjenvalg 2år 
Øystein Iselvmo, Målselv  Styremedlem             Gjenvalg 2år 
Tor Sivertsen, Lenvik                 Styremedlem                                        Ikke på valg 
Terje Johansen, Dyrøy               Styremedlem  og nestleder                  Ikke på valg 
 
 
Vara til styret for 1 år: 

 1. Anne Britt Hanstad, Bardu          Gjenvalg 
 2. Jan Morten Rognmo, Målselv            Gjenvalg 
 

 
Valgkomiteen for 3 år: 
1. Solgunn Nedrum Robertsen, Lyngen              
2. Odd-Johan Movinkel, Bardu     Ny 
3. Ivar Jørgensen, Balsfjord          Ny 
 
Vara til valgkomiteen for 1 år: 
1. Ole Sørensen, Balsfjord 
2. Peter Bruvold, Lyngseidet  
3. Merete Anita Lis Krey, Bardu     
  
Møteleder: 
Ole Sørensen, Balsfjord  Velges for 2016 
 
Vara møteleder: 
Jens O. Løvlid  Balsfjord  Velges for 2016 
 
Godtgjørelser til styret: 
 
Styreleder         42 000 
Nestleder                16 000 
Styremedlem        6 300 
Møtegodtgjørelse pr dag                1 900 
 
Det beregnes halv godtgjørelse for møter inntil 4 timer 
Protokollerte telefonmøter kr 500 pr møte 
Kjøring og reise etter Statens satser. 
 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
 
Jens O. Løvlid, leder, Balsfjord 
Solgunn Nedrum Robertsen, Lyngen 
Odd -Johan Movinkel, Bardu 
 
 
Storsteinnes 11.mars 2015 
For valgkomiteen  
Jens O. Løvild 
Sign. 

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 
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Årsmøte i Norsk Landbruksrådgivning har vedtatt en ny struktur med 9 enheter i Sør-Norge og en 
åpning for 1-3 enheter i Nord-Norge. Dette er et vedtak som Landbruk Nord må forholde seg til. 
 
I dag er det 9 enheter i Nord-Norge 
Helgeland Landbruksrådgivning 574 medlemmer  
NLR Helgeland 316  
NLR Salten 301  
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland 481  
NLR Lofoten 194  
Troms Landbruksrådgivning 82  
Landbruk Nord 495  
Finnmark Landbruksrådgivning 162  
NLR Finnmark 116 
 
Det er stor forskjell når det gjelder egenkapital, medlemskontingent, betalingssatser,  
organisasjonsform, vedtekter, oppgaveportefølje m.fl., mellom de ulike enhetene.  
Årsmøtet inviteres til å drøfte denne utfordringen og vedta hvilke rammer som styret i LN skal jobbe 
videre med.  
 
 
Forslag til vedtak 
 
Årsmøte i Landbruk Nord vedtar å ha en åpning for at resultatet for Nord-Norge kan bli alt fra 1 til 3 
enheter i Nord-Norge. En forutsetning for at LN skal være med er at den oppgaveportefølje som LN 
har i dag blir videreført i en ny enhet. Videre må det være en forutsetning at før en oppretter en eller 
flere nye enheter i Nord-Norge må det foreligge et ferdig organisasjonskart, forslag til nye vedtekter 
og et realistisk års- og langtidsbudsjett. Til grunn for disse dokumentene må det foreligge en analyse 
av hver enhet mht medlemstall, økonomi, ansettelsesforhold og alle inngåtte avtaler. Når styret har 
et omforent forslag til vedtak for en evt ny organisasjon så innkalles det om nødvendig til  
ekstraordinært årsmøte. 

Sak 9:  Framtidig organiseringsstruktur  i  
Norsk Landbruksrådgivning (NLR) 

 
Hovedorganisasjoner: 

Norsk Landbruksrådgivning (NLR) som representerer  
rådgivning innen jord– og  
plantekultur ,  
byggeteknisk planlegging og HMS-rådgivning. 

Norske Landbrukstjenester (NLT) som representerer  
Landbruks-tjenestene på  
landsbasis.  
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www.landbruknord.no e-post: post@landbruknord.no  

 
LANDBRUKSMESSA I BALSFJORD 2015 

27.-28. JUNI PÅ STORSTEINNES 
 

Nord-Norges største fagmesse for landbruket. 
Interesserte utstillere – meld dere på NÅ!! 
Her møter du kunder fra hele Nord-Norge 

 
Utstillinger og fagprogram begge dager 

Dyrestand og oppvisninger    
                   

Tlf: 77 72 25 40 eller 46 62 87 15. Fax:  77 72 65 10 
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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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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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