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Landbruks- 
messeavisa

2017 utgis for

Produsent:
Nye Troms AS

Trykk:
Polaris Trykk, 

Harstad

Redaktør  
artikler og bilder:

Vera Lill  
Bjørkhaug

Geir Evanger
Annonser:

18 000

Opplag

Posten
Distribusjon

I år har landbruksmessa jubileum, hvor 
vi feirer at messa arrangeres for 20. 
gang. Første landbruksmesse gikk av 
stabelen i juni 1979, deretter har land-
bruksmessa vært arrangert annethvert 
år fram til landbruksmessa 2017.

Landbruksmessa i Balsfjord har i år 
et bredt og innholdsrikt program som 
vi håper er interessant for både publi-
kum og utstillere. 

I tradisjonens tro har vi et stort spek-
ter med dyr på dyrestanden, maskiner 
og utstyr som burde fenge enhver land-
bruksinteressert sjel. Gjeterhundopp-
visning, samt oppvisning av Lyngshest. 
Vi har aktiviteter for barn og ungdom 
som bl.a. høyhopping, legotelt, runde-
ridning for barn, i tillegg til at 4-H skal 
toppe dette med sine aktiviteter.

Storsteinnes idrettslag har en stor 
grillplass hvor du kan kjøpe deg grill-
mat, rømmegrøt, lapskaus og andre 
godsaker.

Felleskjøpet skal kjøre to mini-
seminar som handler om ku-trafikk 
og smakelig grovfôr, samt et seminar 
om ensilering og rundballefolie – økt 
produksjon fra grovfôret. Seminarene 
foregår i Balsfjordhallen på messas om-
råde.

Landbruk Nord er stolt av konseptet 
som er bygd opp over mange år. Takker 
alle utstillere som gjør at messa kan ar-
rangeres.

Det har vært utført betydelig med 
arbeidsinnsats av ansatte i Landbruk 
Nord, samt en stor dugnadsgjeng som 
vi takker spesielt.

Ta med familie og venner og besøk 
oss på Landbruksmessa på Storstein-
nes (idrettsområdet på Moan) i Bals-
fjord.

Velkommen til Balsfjord 
og Landbruksmessa!
Da ønsker vi velkommen til 
Landbruksmessa i Balsfjord 
24.-25. juni 2017.

20-ÅRSJUBILEUM: Leder i messekomiteen Unni Furumo ønsker velkommen til årets Landbruks-
messe i Balsfjord.

Norsk
Landbruksrådgiving

Norske
Landbrukstenester
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BALSFJORD: Landbruk 
Nord rekrutterer og 
skaffer sesongarbeidere 
og avløsere til bønder i 
Troms og Finnmark.

Landbruk Nord driver profesjo-
nelt med rekruttering og skaffer 
kompetente og dyktige avløsere 
til bonden.

– Våre medarbeidere er dykti-
ge på regelverk og oppdatert på 
endringer som kommer, det være 
seg Arbeidsmiljøloven, folketryg-
den eller Ferieloven. Og når det 
kommer nye rundskriv fra Land-
bruksdirektoratet som gjelder 
veldferdsordninger, er vi snare 
og sette oss inn i endringene, sier 
Kirsti Skog som er avdelingsleder 
ved Landbruk Nord sitt hoved-
kontor i Balsfjord.

Hun forteller at stadig flere vel-
ger å bruke Landbruk Nord til re-
kruttering, og foruten hjelp i fjø-
set ved melkeproduksjon, er det 
mange sauebønder som hvert år 
benytter seg av muligheten til å 
leie arbeidshjelp under lammin-
ga. Skog anslår det til å være flere 
hundre avløsere ute i Troms og 
Finnmark. Flere av disse har god 
kompetanse på maskinarbeid og 
kan leies inn i vår- og innhøs-
tingssesongen. Eller om gårdbru-
keren «bare» vil ha muligheten til 
å ta litt fri fra fjøsstellet.

– I de områdene bøndene bru-
ker oss, er vi i stand til å gi en god 
tjeneste. Så når det blir flere bøn-
der som benytter avløser i vårt 
system, kan vi levere bedre tje-
nester til bønder, sier Skog.

Avløser i beredskap
Mange gårdbrukeren er takk-
nemlige for å slippe å ta seg av 

det skjemaveldet som følger med 
ansettelser av sesongarbeidere. 
Selv om den enkelte bonden er 
hovedansvarlig for det som skjer 
på egen gård og dermed ansvar-
lig for sikkerheten,  tar Landbruk 
Nord seg av alt det formelle ved 
ansettelsesforholdet.

– Vi kan ordne med arbeidsav-
taler, forskuddstrekk, yrkesska-
deforsikring og A-melding i til-
legg til å

rekruttere avløser, sier Skog.
I tillegg til fritidsavløsere har 

Landbruk Nord også ansvaret 
for administreringen av bered-

skapsavløsere. Denne velferds-
ordningen gjelder for alle bøn-
der uavhengig av medlemsskap 
i Landbruk Nord, og ordningen 
kan brukes av gårdbrukere ved 
sykdom, både egen og barns, 
svangerskap og dødsfall. Når alle 
bønder er friske kan også bered-

skapsavløseren være ferie- og fri-
tidsavløser. Men sykemeldinger 
prioriteres, og det skal alltid være 
en avløser å få tak i ved akutt syk-
dom. 

 

Besøk vår stand på Landbruksmessa

GODE MESSETILBUD!

Vår butikk i Petersborgveien på Storsteinnes  
holder åpent lørdag 24. juni kl. 10.00 - 18.00

Petersborgveien
9050 Storsteinnes

Tlf. 03520
www.felleskjopet.no

STORSTEINNES
ÅPENT: 07–23

Velkommen!

Noen av våre produkter:
Pålegg, saltkjøtt,  biffer, farse-
produkter, pinnekjøtt, peke-
mat, salater, koldtbord osv.

Bestill
koldtbord 
hos oss!

Tlf. 77 72 09 95
9050 Storsteinnes

www.fagmat.no

Viktige velferdsordninger

REKRUTTERER AVLØSERE: Avdelingsleder Kirsti Skog hos Landbruk Nord rekrutterer og skaffer avløsere og sesongarbeidere for med-
lemmene deres, samt tar seg av papirmølla som følger med ansettelser. – Det er stadig flere som velger å bruke oss til dette, sier hun. 
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ESSO

Telefon 77 72 63 30 • Mobil 950 53 227 • Åpent man-fredag 06-22 • lørd-søn 09-22

89

137

124

89

Tillegg for drikke
Tillegg for drikke

Tillegg for drikke
Tillegg for drikke

HALV

GRILLET
KYLLING

med pommes frites  
og salat

Pris/kr

137,-

Kos deg  
i sommer  

– spis hos oss!

“VI HAR LEVENDE AGN  

TIL FISKETUREN” 

Tlf: 45 25 33 33 • www.byggsikkerhet.as

• Brannvarsling • Fjøskamera  
• Boligalarm • Alarmsender  

• Kontroll/vedlikehold
• Slokkeanlegg

UTSTILLERE UTE:

1 Ess-Kay Import 
2 Balsfjord Hestesport 
3 Storsteinnes og  
 Omegn Pensjonist- 
 forening 
5 Viltkroa AS

6 Rørosbua AS

7 Impoco AS

8 Andersen Gave  
 & Gravering

9 Elins Blomsterverk-
sted

10 Norsk Fjell og bygde 
 mat Haraldsen’s AS

11 Reisa AS

12 Arctic Mustard 

13 IDG TOOLS og 
melke maskinservice

14 Tromsø Brann  
 og redning

15 Byggsikkerhet AS

16 Balsfjord Røde Kors  
 Hjelpekorps

17 Balsfjord og omegn  
 Turlag

18 Troms 4H

19 Troms skogselskap 

20 Troms Bonde-  
 og Småbrukarlag

21 Bull Gård og  
 Vang Gård

22 Fritidsbutikken  
 Nord Norge AS

23 Toolfarm AS

24 Polarservice 

30 Felleskjøpet Agri SA

31 DeLaval AS

32 Hålogaland  
 Betongservice AS

33 Norlog AS  Sagbruk

34 HeatWork AS 

35 Omli Landbruks- 
 verksted AS

36 EIK-senteret

37 AS Tema 

38 Åsheim Maskin AS

39 HaRu systemer AS

40 Alslaget for  
 Lyngshest i Troms

41 Senja videregående 
skole

42 Balsfjord & Storfjord  
 Sau og Geit

50 Dagenborg Maskin 
AS

51 Fiskå Mølle 

52 AK Maskiner AS

53 Orkel Direkte AS

54 Akershus Traktor AS

55 Traasdahl AS

60 TINE Meieriet Stor-
steinnes

61 Nortura SA

62 Sparebanken 1 
Nord-Norge

63 Brennes agro AS

64 Daltech tuning

70 Stenersen AS

UTSTILLERE  
INNE I TELTET:

A Landbruk Nord SA

a Norske Land-
brukstjenester

B Troms bondelag/   
 Troms bondekvinne- 
 lag/Gjensidige

C Human Care

D Balsfjord historielag

E Fjøssystemer

F KRF

G Høyre

H Balsfjord  
 Arbeiderparti

I Troms Senterparti

J Unni Amli

K Tine Rådgivning/  
 GENO

L Nye Troms 

Oversikt over utstillere
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MESSE- 
TILBUD

Lokale nyheter (digitalt) i 2 mnd. 

Lokale nyheter (full 
pakke) i 4 mnd. 650,-

149,-

www.nye-troms.no
Tlf. sentralbord: 778 37 900 • Tipstelefon: 778 31 333

3,40%
Rente 

driftskreditt:

Landkredittbank.no   |    815 52 245

Hold betalingsevnen stabil med markedets beste driftskreditt!

Med driftskreditt får du en mer fleksibel og forutsigbar hverdag i perioder der 
inntektene svingninger. Les mer på Landkredittbank.no/driftskreditt  
eller snakk med oss på 815 52 245. 

MØT
OSS!

Du finner oss på stand sammen med Felleskjøpet på Landbruksmessa. 

Kom innom for en hyggelig bankprat!
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Landbruk Nord er fornøyd med 
dagens størrelse på Landbruks-
messa og har ingen ambisjoner 
om at den skal vokse ytterligere. 
De har landet på et ganske stabilt 
besøkstall på om lag 5000 perso-
ner. 

– Arealmessig har vi lite å gå 
på, men aller viktigst for oss som 
arrangører er at utstillerne er for-
nøyd med tilretteleggingen, og at 
vi i så måte er i stand til å innfri år 
etter år, sier leder for messekomi-
teen, Unni Furumo.

Også i år blir det åpen politisk 
debatt med sentrale politikere fra 
fylke eller Storting.

Messecampen sentraliseres
Messeområdet ved idrettsplas-
sen på Moan har begrenset plass, 
og fylles raskt opp med både bi-
ler og caravanister. Dette endrer 
messa på i år med å legge til ret-
te for at besøkende i stedet kan 
campe i sentrum av Storsteinnes. 
Det er spesielt tre området der 
det vil være aktuelt for messebe-
søkende å sette fra seg bobiler, 
men for å unngå kaotiske tilstan-
der, med bobilcamper i bakhager 
og på parkeringsplasser øremer-
ket kunder til det lokale nærings-
liv, vil plassene forbeholdt mes-
sebesøkende være merket.

– Det er ikke ubegrenset med 
plasser, og de deles ut etter 
først-til-mølla-prinsippet,sier 
Anne-Kariin Staff. 

Positivt for næringslivet 
Unni Furumo tenker i likhet med 
Staff at det er flere positive sider 

med å trekke messepublikummet 
nærmere sentrum. I sentrums- 
kjernen er det flere spisesteder og 
butikker som vil kunne nyte godt 
av den økte tilstrømmingen som 
følge av messa og det at besøken-
de tilbringer mer av tiden sin i 
dette området.

– Det er hyggelig om det også 
kan dryppe litt på næringslivet, 
sier de to.

Et arrangement på størrelse 
med Landbruksmessa krever at 
mange henger i stroppen denne 
helga i slutten av juni. For at alle 
kortene i messekabalen skal på 
plass, er den innsatsen som de 
frivillige gjør av uvurderlig verdi, 

og derfor ønsker messekomite-
en å takke alle lag og foreninger 
og andre som stiller 
opp og gjør det mu-
lig å kunne arrangere 
Landbruksmessa på 
Storsteinnes annen-
hvert år. 

Tradisjonen tro
Også i år ligger det an til ei tra-
disjonell landbruksmesse, men 
med et program som i tillegg til å 
være faglig rettet også har et bre-
dere nedslagsfelt.

– Dette er ei landbruksmesse, 
og vi har selvsagt et landbruks-
faglig grunnlag i det hele. Det 

kommer derfor til å være med 
utstillere som er viktige for bøn-

der og andre i næringa. Samtidig 
ønsker vi også at personer uten 
direkte tilknytning til landbruks-
faget skal ha lyst til å komme inn-
om messa lørdag og søndag, sier 
Furumo. 

Furumo sier at de forsøker å til-
passe messa etter de tilbakemel-

dingene de får fra gang til gang. 
Det har blant annet bidratt til at 

Landbruksmessa 
etterhvert har fått 
en mer tydelig fa-
milieprofil, med 
interessante akti-
viteter rettet mot 
barnefamilier og de 
yngste besøkende.

Og for å vise at messa ikke 
bare er maskiner, forsøker de å 
«myke» den opp med levende 
dyr, som geiter, kaniner, kalve-
mønstring og høns.

4H vil også i år være å finne på 
stand med morsomme aktivite-
ter, og det blir naturligvis mulig-
heter for runderidning på ponni. 
Og helt nytt av året er at bassen-
ganlegget åpner dørene for bade-
lystne denne helga. 

– Det er hyggelig om det også kan  
dryppe litt på næringslivet

Besøk oss på stand 
sammen med historielaget.

- Informasjon om Lions
- Hva gjør vi?
- Vil du bli medlem?
- Støtt vårt arbeid - 
  Kjøp lodd

Besøk oss på stand
samme med historielaget
   – Informasjon om Lions
   – Hva gjør vi?
   – Vil du bli medlem?
   – Støtt vårt arbeid –
      Kjøp lodd

Boks 44, 9049 Nordkjosbotn
Tlf./fax 77 72 84 98

E-post: vulmek@online.no

• Personbil • varebil  
• traktor • 4x4 • MC
• last/buss • anlegg 

FELGER  
OG DEKK

Landbruk og Transportservice AS
v/Yngve Solvang

• Alt av reparasjoner
• Sveisemateriell
• Hydraulikkslanger & kuplinger
• Smøreoljeprodukter & oljefilter
• Batterier, pærer & el-artikler

Autorisert verksted
9050  Storsteinnes - Tlf. 77 72 72 50 /952  21 695

Når du trenger

LASTEBILTRANSPORT

R. EDVARDSEN 
TRANSPORT AS

Sørkjosveien 327 - 9050 Storsteinnes
Tlf. 951 05 970 • r.edv@online.no

Messecamp i sentrum
BALSFJORD: Det blir ei 
tradisjonell landbruks-
messe som i form og 
innhold ikke skiller seg 
nevneverdig fra tidli-
gere år. Bortsett fra én 
viktig ting: Messecam-
pen flyttes. 

KLARE FOR STORINNRYKK: Anne-Kariin Staff (t.h.), Unni Furumo og Kirsti Skog håper på godt vær, fornøyde utstillere og glade besø-
kende under årets landbruksmesse. Og i år legges det opp til at tilreisende skal campe sentrumsnært. 
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Besøk oss på messa!
Masse gode messetilbud!

CASE og NEW HOLLAND traktorer - Redskaper og utstyr til jord, skog og hage

www.a-k.no

Butikk tlf. 919 19 086
Selger Joar Rognli tlf: 911 22 940
Setermoen - 9360 Bardu

Forhandler av 
Husquarna produkter

Duun tømmerredskaper. Se: www.duun.no
Igland skogs- og landbruksutstyr. Se: igland.no

Forhandler av attraktive Tume våronn- og transportredskaper

CSF Multione redskapsbærer. Yanmar dieselmotor. Pöttinger grasutstyr.

Godt utvalg i traktorer!

CASE IH
TRAKTOR
• driftsøkonomi
• kapasitet
• kjøreglede

NEW HOLLAND
TRAKTOR
• moderne
• fleksibel
• kraftfull

VÅR STYRKE - DIN TRYGGHET
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Heidi Elvebo har selv tre lyngs-
hester. Det stødige temperamen-
tet til denne rasen gjør den an-
vendelig til mange ting og passer 
ifølge Elvebo for alle aldersgrup-
per samt alle disipliner og bruks-
områder innen ryttersport. Med 
et par hederlige unntak.

- Vil du ha en hest som du ute-
lukkende ønsker å hevde deg 
med enten innen dressur eller 
sprangridning på høyt nivå, da 
skaffer du deg kanskje ikke en 
lyngshest. Men da snakker vi om 
på rimelig høyt nivå, sier hun. 

Lyngshesten er en robust, god-
lynt ponni som ifølge Elvebo eg-
ner seg til det meste det kan være 
aktuelt å bruke en hest til. Hun 
ønsker å la messepublikum få ta 
del i eksempler på bruksområder 
som utgjør et alternativ til de van-
lige dressur- og hinderoppvis-
ningene. Det er derfor litt spreke 
hesteaktiviteter Elvebo sammen 
med to- og firbeinte venner fra 
hestesportsklubben Miks tenker 
å by de besøkende på i år. 

- På messa for fire år siden had-
de vi oppvisning med det som da 
ble kalt for signaturaktiviteter for 

rasen. Dette konseptet har blitt 
utviklet videre til å få betegnel-
sen skeid, som vi også for to år 
siden hadde oppvisning med på 
messa. Skeid-oppvisninga i år 
bygger videre på det vi har vist 
fram tidligere, der vi for spennin-
gens skyld har lagt inn et konkur-
ranseaspekt, forteller hun.

Spennende historie
For Heidi Elvebo er lyngshesten 
synonymt med den nordnorske 
folkesjela, på samme måte som 
Vestlandet har fjordingen og 
Gudbrandsdalen har dølahesten. 
På messa vil Elvebo, i samarbeid 
med Lyngshestlandet, gi en pre-
sentasjon av lyngshes-
tens historie. 

- Det er mye vi vet, 
som hvor vi tror hes-
ten kommer fra, hva vi 
har brukt den til tidli-
gere og hva vi bruker 
den til nå, sier hun. Vi 
ønsker å fortelle his-
torien til lyngshesten slik at folk 
kan bli kjent med denne kultur-
bærereren vår. Lyngshesten er en 
viktig del av vår identitet, men er 

dessverre ikke en like naturlig 
del av det nordnorske som det jeg 
mener den burde være, sier hun. 

Som et eksempel skulle Elvebo 
gjerne sett at lynghesten var like 
vanlig på postkort her nordfra 
som tilfellet er med fjordingen og 
Vestlandet.

Utfordringene rasen står over-
for nå er at det er så få eksem-
plarer igjen at det er vanskelig å 
finne nye linjer å avle på.

- Rasen ble omtrent utryddet 
på sekstitallet, og selv om tallet 
på individer har tatt seg opp, er 
den likevel ikke trygg. Det er ikke 
så lett å finne friske gener, sier 
hun, og mener det ville være en 

katastrofe om rasen gikk tapt. 
Det pågår for tiden ei vandre-

utstilling i nordfylket som ved 
hjelp av lyngshestfortellinger tar 

for seg historien til lyngshesten, 
og Elvebo håper at det med tiden 
vil bli mulig å få denne utstillinga 
også til Balsfjord. 

– Mer enn bare fotballag
Ifølge nettsidene til Fokus ung-
hest er skeid en konkurransegren 
som er forbeholdt de tre helnor-
ske hesterasene og et resultat av 
at bruksområdene har endret seg 
fra arbeidshester til sports- og 
hobbybruk. Skeid var opprin-
nelig tradisjonelle bygdestev-
ner som i enkelte landsdeler ble 
holdt ut på høsten, der det ble ar-
rangert hestekamper og kappritt. 
Skikken er eldgammel og omta-
les ofte i islandske sagaer. Nor-
rønt skeid betyr ei slette eller mo 
der man hadde ferdighetsprøver, 
særlig til hest. I Norge, særlig i 
Telemark og Setesdal, holdt tra-
disjonen seg til innpå 1800-tallet. 
Mange gårdsnavn i Norge, som 
Skeid og Skeie, skriver seg fra dis-

se stevnene. Skeid be-
tegner også løp over 
en bestemt distanse i 
travløp, og et uttrykk 
som «prøveskeid» er 
nokså alminnelig.  
Medlemmer av heste-
sportlaget Miks i Bals-
fjord vil sammen med 

Elvebo vise publikum at lyngs-
hesten har mange egenskaper 
som var godt tilpasset gårdslivet i 
gamle dager, der den gjorde nytte 

for seg på mange ulike områder 
fra å trekke plogen til selv å åpne 
grinder. 

- Det kommer til å bli fartsfylt 
og spennende, blant annet med 
kappridning i bakker. Det som er 
så fint er at skeid baserer seg på 
de naturlige bruksegenskapene 
til rasen, sier Elvebo.

Bueskyting til hest
Gjennom generasjoner er lyngs-
hesten avlet fram til å være en 
stødig og trygg ponni til variert 
bruk. Det siste skuddet på stam-
men av morsomme ting å foreta 
seg fra hesteryggen, er buesky-
ting. Elvebo forteller at de samar-
beider med The Viking Archer’s, 
en liten gruppe med interesserte 
bueskyttere til hest. Denne farts-
fylte sporten krever et godt sam-
arbeid mellom rytter og hest, og 
her er det ikke bare lyngshesten 
men også andre raser som blir 
anvendt. 

- Tenk at det er denne rolige ka-
ren her, som når vi deltar på bue-
skyting, stormer fram over banen 
i full galopp, ler Heidi, og klapper 
sin på nåværende tidspunkt sin-
dige ganger på hodet, der han for 
anledningen har stukket hodet 
nærmest under armen på mat-
mor for oppmerksomhet og kos.

Regjerende verdensmester i 
Horseback Arching som sporten 
kalles internasjonalt, svenske 
Emil Erickson, har flere ganger 

– Det kommer til å bli fartsfylt og  
spennende, blant annet med  
kappridning i bakker

Tilbudene gjelder 19. – 24. juni 2017, eller så langt lageret rekker i kampanjeperioden.  Enkelte varer kan være bestillingsvare. Frakt kan tilkomme. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Storsteinnes  Tlf. 77 72 29 50
Meieriveien 20, 9050 Storsteinnes
08-17 (18) Lør 9-15

9990,-
REDSKAPSBOD MULTI 

Praktisk redskapsbod med flere rom. Stort takutspring 
og redksapsrom på kortsidene. Hovedboden er 210x210 cm. 

Sideboden er 180x62 cm. Dobbeltdør for enkel inn- og 
utlasning. Vegger i 19 mm tykkelse. Leveres med plexi-

vinduer, taktro, låskasse, gulvsett, skruer, spiker og beslag. 
Kan speilvendes. Takpapp og maling kommer i tillegg.

Førpris 13.490.

BMCard
BMCard – 
Kjøp nå og betal 
om 6 måneder

Kortet som gjør det enda enklere for deg å handle, 
holde oversikt og gjøre gode kjøp. Inntil 45 dagers 
rentefri betalingsutsettelse. 6 måneders rentefri 
betalingsutsettelse for kr 349,-.

HUSK

www.byggmaker.no
Handle på nett, hent i butikk!

VI HAR LANDBRUKSMESSETILBUD
19.6.–26.6.

Heidi sverger til lyngshest
STORSTEINNES: Heidi Elvebo lover actionfylt moro med lyngshest 
på Landbruksmessa. Med det håper hun å vise hesterasens mange 
fortreffeligheter. – Det er en superanvendelig hest som kan brukes til 
det meste, sier hun.
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Selger Terje Larsen - tlf 971 70 216 • www.idg-tools.as

Industriverktøy IDG-Tools AS har  i flere år levert verktøy og forbruks materiale 
til bedrifter og verksteder. Vårt selskap, Industriverktøy IDG-Tools AS er pas-
sert 10 år, og vi antar vi i dag er Skandinavias største privateide aktør i dette 
marked, med en totalomsetning på 300 millioner. Vi har etablert oss i 6 land 
og har maktet å bli også et økonomisk meget solid foretak.

Lille komplette settet
1 stk Pipenøkkelsett 21 deler 1/4" feste (3400-21), 1 stk Pipenøkkel-
sett Perfect Lock 32 deler 3/8" feste (3410-32), 1 stk Pipenøkkelsett 
32 deler 1/2" feste (3420-32), 1 sett Fastnøkler 8-19 mm (1480-8-
19), 1 sett Leddnøkler 6-19mm (4210-6-19), 1 sett Skrutrekkere PH/
spor Non-Slip 8 st (5731-8), 1 stk Arbeidsstol IDG-Tools (1143-5) og 
1 stk Garasjejekk (1953-3).

9.995,-
Ord. pris 15.415

7.995,-
Ord. pris 15.696

Boltesett Maxi 
M4-M16
1400 stk bolt, 1400 stk 
mutter, 900 stk nylock og 
1400 stk mutterbrikker. 
Totalt 4900 stk.

www.vollangjestestue.no   + 47 777 22 300 

ÅPNINGSTIDER 
            Kafe         Lobby    Frokost  Kjellerstua 
Mandag-Torsdag 07.00-21.30  06.30-23.00  06.30-10.00      Stengt 
Fredag  07.00-21.30  06.30-23.00  06.30-10.00  16.00-20.00 
Lørdag  09.00-21.30  07.00-01.00  07.00-11.00  23.00-02.30 
Søndag  10.00-21.30  07.00-23.00  07.00-11.00  14.00-20.00 

FRA 1 JUNI 2017 
Håvardstua - Møterom til 30 

personer 
9 nye twinrom 
1 enkeltrom 

# 
Totalt 32 hotellrom og            

8 hybelstuer med 72 senger. 

Or`ntlig frokostbuffet     
kr 119,-  

# 
Enkeltrom fra kr 790,-  

inkludert frokost 
# 

Dagens rett inkl påfyll og 
kaffe, hver dag 12-20 

KURS & KONFERANSE 
4 konferanselokaler 

# 
Dagpakker fra kr 195,- 

# 
Loftstua nyrenovert og 

oppgradert, plass til 
100 personer. 

Heidi sverger til lyngshest

FORKJÆRLIGHET FOR 
LYNGSHEST: Heidi Elve-
bo har hatt interesse for 
hest fra hun var ungjente, 
men de senere årene har 
lyngshesten tatt en stadig 
større del av hestehjertet 
hennes. -Dette en en hest 
som er avlet fram spesielt 
for nordnorske forhold, og 
som passer til å brukes til 
alt en hest kan brukes til, 
sier hun. 

vært i Balsfjord for å holde kurs 
for de entusiastiske ferske bue- 
skytterne, senest nå i mai. På den 
måten har de fått mulighet til 
å finpusse og jobbe videre med 
de teknikkene Erickson har lært 
dem ved tidligere kurs. Publikum 
vil selvsagt få se smakebiter også 
fra denne aktiviteten på messa. 
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BALSFJORD: God 
klauvhelse optimalise-
rer velferden hos pro-
duksjonsdyr. Veterinær 
Rachel Daughdrill me-
ner at det unike tilbudet 
med klauvskjæring som 
Landbruk Nord tilbyr 
har mye av æren for at 
det står så bra til med 
klauvhelsa i Balsfjord.

Føttene er vårt bærende funda-
ment, og god klauvhelse handler 
både om omsorg for dyra og op-
timal produksjon og fruktbarhet. 
Men mens Homo sapiens har 
vært heldige med plasseringen 
av sine negler, slik at de sjelden 
medfører funksjonstap i dagligli-
vet, stiller det seg noe annerledes 
for hester, kyr, sau og geit. Horn-
laget som utgjør «grunnmuren» 
til både stor- og småfe må være 
i god, sykdomsfri stand for at 
dyrene skal ha det bra og funge-
re optimalt, og være i stand til å 
produsere melk og kjøtt. Ideelt 
sett skal høyden foran på klauven 
samsvare med høyden baktil, slik 
at det blir en jevn trykkfordeling. 
For lange klauver eller det som 
kalles «korketrekkerklauver» vil 
gi dårlig trykkfordeling og skape 
ubalanse og smerter.

Påvirker hele dyret
Det er enighet om at klauvhelse 
må tas alvolig, der ei av utford- 
ringene er liten naturlig klauv-
slitasje i dagens landbruk. Dette 
er én av grunnene til at Solfrid 
Ramberg tilbyr klauvskjæring 
til Landbruk Nord sine medlem-
mer. 

Hun er sertifisert klauvskjæ-
rer med hele Troms fylke som 
nedslagsfelt. Mellom ettervinter 
og senhøst reiser hun rundt med 
klauvboksen på hengeren, og 
med vinkelsliper sørger hun for 
«pedikyr» til de firbeinte. Ram-
berg rykker ut også ved akutte 
tilfeller.

– Klauver som blir lange, er 
vonde å stå på. Det gjør at dyret 
blir liggende mer, spiser og drik-
ker mindre og dermed produ-
serer mindre melk og kjøtt, sier 
hun.

Bra i Balsfjord
Rachel Daughdrill er veterinær 
i Balsfjord kommune, og ifølge 
henne ser det slett ikke så verst ut 
i Balsfjord hva klauvhelsa angår.

– Alt i alt ser det veldig bra ut 
her hos oss, og de enkelttilfellene 
som oppdages, er gjerne genetisk 
betinget. I tillegg har det tilbudet 
Landbruk Nord har, med omrei-
sende klauvskjærere, gjort alt 
mye enklere. Det å få satt klauv-
skjæringa i et system, gjør at syk-
domstilfeller og skader blir opp-
daget, slik at det raskt kan settes i 
gang tiltak, sier hun.

Drektige kyr og kviger har en 
fysiologisk oppmykning av støt-
teapparatene rundt leddene som 
gjør det spesielt viktig at de har 
klauver som er gode og stødige 
og trø på, slik at de ikke snubler 
og skader seg. 

Tas alvorlig av Mattilsynet
Med Dyrevelferdsloven i hånd er 

Mattilsynet kontrollinstans også 
når det kommer til klauvhelse. 
Ifølge distriktssjef ved Mattil-
synets distriktskontor i Midt-
Troms, Hilde Haug, teller hensy-
net til dyrets ve og vel mye.

– I forskriften står det at storfe 
skal få klauvene skåret minst én 
gang i året, mens det for småfe 
gjelder ved behov. Tilstanden på 
klauvene registreres i forbindelse 
med slakt. Dersom det kommer 
et dyr til slakting der klauvene 
er dårlige, tar vi kontakt med 
den aktuelle gårdbrukeren for å 
finne ut om det dreier seg om et 
enkelttilfelle eller er et gjennom-
gående problem i besetningen, 
sier Haug.

Rapporteres avvik
Haug sier at et dyr som skal sen-

des til slakt etter forskriftene skal 
ha så gode klauver at det kan stå 
på beina uten å ha det vondt. 
Noen ganger kan klauvene være 
litt lange uten at det regnes som 
et problem. 

– Vi skjønner at det ikke er hen-
siktsmessig å skjære klauvene på 
et dyr som likevel skal slaktes, 
men det skal likevel ikke stå og 
lide, sier hun, og får støtte av sin 
kollega Harald Os ved distrikts-
kontoret i Tromsø.

– Klauvhelse er viktig, og noe 
en alltid må ha i bakhodet. Ved 
tilfeller av dårlig klauvhelse vil 
det rapporteres avvik når dyret 
ankommer slakteriet. Alt etter al-
vorlighetsgrad vil eieren bli kon-
taktet, og eventuelt kan han eller 
hun vente seg et besøk av Mattil-
synet på gården, sier Os, og kon-
kluderer med at dyr med dårlige 
klauver aldri blir særlig gamle, og 
at det nettopp kan være de dårli-
ge klauvene som gjør at dyret blir 
sendt til slakt i utgangspunktet. 

Moderne fjøs har en pris
Ofte vil ei ku med vondt i klauve-
ne halte, men ikke alltid. Dersom 
et individ krøker seg sammen og 
får kul på ryggen, kan også dét 
være et tegn på at noe er galt med 
klauvene. Å ha jevnlig besøk av 
klauvskjærer gjør at tilfeller av 
skadde, infiserte, skjevslitte eller 
for lange klauver blir oppdaget 
og behandlet. 

Det økte fokuset på klauvhelse 
er en direkte følge av de endrete 
kravene til underlag for dyrene. 
Moderne fjøsgulv gir lite slitasje 

sammenliknet med den grovere 
strukturen som var vanligere før. 
Selv om gummi er behagelig, sli-
ter det ikke like mye klauver som 
for eksempel betongspaltegulv. 
Tidligere var også kyr, sauer og 
geiter mer ute på skogsbeite, der 
steiner og variert underlag bidro 
til å redusere hornlaget. Nå står 
de fleste på mykt underlag det 
meste av tida, både ute og inne.

Bakterieframvekst
Solfrid Ramberg sier at løsdrifts-
fjøs har mange fordeler, men at 
det også har gitt en del andre ut-
fordringer på klauvhelse i tillegg 
til manglende slitasje.

– Det er dobbelt så mange dyr 
i et løsdriftsfjøs, og det at det er 
tett golv, gjør at de blir stående i 
møkk og urin. Det gir gode for-
hold for framvekst av bakterier, 
og da øker også risikoen for hud-
sykdommer i klauvspalten, sier 
hun. 

Den vanligste varianten her i 
Nord-Norge er klauvspaltefleg-
mona, en hissig infeksjonssyk-
dom som gir feber og hevelse. 
Digital dermatitt er en annen al-
vorlig hudsykdom, som i tillegg 
er veldig smittsom. 

– I besetninger der det har vært 
tilfeller av sykdom, tilbyr vi ek-
stra oppfølging inntil fire ganger 
i året, sier Ramberg.

Renhold viktig 
Som et ledd i bekjempelsen av 
skade og klauvsykdom, og til 
fremme av god klauvhelse, an-
befales det å få skåret klauvene 

minst to ganger i året.  I tillegg 
kan det gjøres enkelte grep i 
driftsbygningen for å motvirke 
sykdom.

– Det den enkelte gårdbruker 
selv kan gjøre, er å ha godt ren-
hold i fjøset, og det innebærer å 
vaske ned og desinfisere drifts-
bygningen én til to ganger i året. 
Å sikre god ku-trafikk er også 
viktig, at trafikktilgangen er slik 
at ingen dyr får gå seg fast i en 
blindvei og blir stående, for det 
er med på å øke smittefaren, sier 
Ramberg. 

Det er et generasjonsskifte på 
trappene i landbruket, og klauv-
skjæreren sier at fremming av 
god klauvhelse er et viktig ele-
ment som må tas med i planleg-
gingen når nye fjøs skal bygges. 
Det utvikles nå nye golvtyper 
som er tørrere og dermed bedrer 
problemene med fukt og mikro-
organismer.

Minst like aktuelt for sau
Også i sauefjøs er det utfordrin-
ger både på manglende slitasje og 
smittsomme sykdomstilstander. 
Her er det ingen forskrifter som 
regulerer skjæring av klauvene, 
det er opp til hver enkelt bonde å 
føre tilsyn og foreta nødvendige 
tiltak. 

Daughdrill sier at dårlig klauv-
helse er ei utfordring også hos 
sauebesetninger. For drektige 
søyer er det spesielt viktig at de 
har gode klauver.

– Det har nok vært mye verre 
enn det det er nå, det har hjulpet 
å ha hatt helsekort noen år. Det 

Ta klauvhelsa på alvor

FREMMER KLAUVHELSE: Klauvskjærer Solfrid Ramberg reiser rundt med klauvboksen til medlemsbønder og tilbyr klauvskjæring. Dette er en tjeneste fra Landbruk Nord som er 
med på å holde storfeklauvene sunne og friske.
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– Klauver som blir 
lange, er vonde å stå 
på. Det gjør at dyret 
blir liggende mer, 
spiser og drikker 
mindre og dermed 
produserer mindre 
melk og kjøtt

Vi har utstilt McHale rundballe- 
utstyr og Muratori rotorharver  

for direktesåing av gress

Bjørkebakkveien 364, 9311 Brøstadbotn
Tlf. 77 18 83 98 - 901 70  013

A/S TEMA
Vi er på Landbruksmessa

Et Lyngshestsenter i Balsfjord
Stall Kjærnes

Vi har rideskole, rideleire om sommeren og terapiridning 
med autorisert ridefysioterapeut.  
Ridelærere utdannet fra Norsk Hestefagskole, Starum  
og godt utdannede skolehester. 

Kontakt: Inger Gåre 97183464, stallkjaernes@hotmail.com

Logosol AS
har byttet navn
til NORLOG AS
Samme firma

samme folkene
LAVERE PRISER 

 

 

 
FRA KR 25.900,- FRA KR 33.800,-

LLAAVERE PRISER VERE PRISER 

999900000000,,00,00 -- FRA KR 33333333..88880000,,00,00 --
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ENEFORHANDLER I NORGE AV:

INDERØY - SANDEFJORD  • TLF. 47 87 50 00 • INFO@NORLOG.NO

LOGOSOL SOLOSAG M8 NORWOOD  BÅNDSAGER

Velg rett utstyr
2 unike sagbruk for profesjonell småskala produksjon

ekte treglede

www.kalk.no

Få det beste ut av jorda
- husk den viktige kalken!

Vi er å treffe på standen til 
Felleskjøpet Agri

Kontakt din nærmeste gjødselforhandler  
eller spredeentreprenør. 
Se oversikt på: www.kalk.no/landbruk
eller ring tlf. 05255

FREMMER KLAUVHELSE: Klauvskjærer Solfrid Ramberg reiser rundt med klauvboksen til medlemsbønder og tilbyr klauvskjæring. Dette er en tjeneste fra Landbruk Nord som er 
med på å holde storfeklauvene sunne og friske.

optimale er å skjære tre ganger 
om året, og minimum vår og 
høst for å forebygge sykdom, 
sier hun. Strekkmetall, som var 
vanlig i sauefjøsene før, slet i det 
minste klauvene, selv om det 
var hardt og kaldt å ligge på. Nå 
står sauene på plastikkgolv som 
er lett å holde rent, men som er 
tette og gir grobunn for bakterier 
og ihvertfall ikke sliter klauver.

Ifølge veterinæren har gårds-
bruk lenger sør i landet og i 
Danmark opplevd langt større 
utfordringer knyttet til smitt-
somme klauvsykdommer hos 
sau. Hun mener det er viktig å 
ta forholdsregler for å hindre at 
disse får grobunn hos besetnin-
ger også her i nord. 
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Rørleggermester
Jan Yngve Mathisen AS
    9050 Storsteinnes
    777 21 777
    rorlegger@jym.no      www.vb.no

Alt innen 
varme og 
sanitær!

Din rørlegger

Keeps the wheels turning

Orkel Direkte | www.orkel.no | salg@orkel.no | Tlf.:72 48 80 26

Velkommen innom vår stand for en hyggelig maskinprat 
og et knallgodt messetilbud.

ORKEL HiQ Smartbaler
Ved bruk av moderne og innovative 
løsninger i oppbygningen av kammer, 
elektronikk og hydrauliske 
funskjoner, har HiQ Smartbaler det 
som skal til for å produsere harde og 
velformede rundballer. 

ORKEL Skiveslåmaskiner
 

Vi har frontmonterte, sidemontete 
og slepte slåmaskiner -klar for årets 
oppdrag! 
Våre slåmaskiner har solide 
konstruksjoner og høy 
brukervennlighet.

En rundballekutter som også gjør 
jobben som en fôrmikser, som 
sikrer optimal utnyttelse av grov-
fôret samtidig som avfallsmeng-
den minsker, som verken bruker 
mye strøm eller er altfor kostbar 
i innkjøp, og som øker fôroppta-
ket med opptil 30 prosent. Dette 
er som musikk i ørene til enhver 
gårdbruker som baserer seg på 
rundballer som dyrefôr. 

Selv om tårnsilo er populært 
er fortsatt rundballene en solid 
favoritt. Utfordringen er å få et 
godt kuttet fôr på fôrbrettet, når 
man verken har mulighet for 
stasjonær fôrmikser i fôrsentra-
len, eller kan kjøre med traktor 
og fôrmikser på fôrbrettet. De 
to oppfinnerne Hans Kråbøl og 
Rune Heggen fra Gausdal me-
ner å ha utviklet et produkt som 
evner å oppfylle disse kravene. 
Med utgangspunkt i praktiske 
problemstillinger og egen erfa-
ring med fôringssystemer, har de 
etter tre år kommet opp med et 
produkt som nå er klar for serie-
produksjon.

Passer inn i de fleste fjøs
Fra tidligere av har de to utviklet 
og produsert rundballekutterne 
TKS K2 Combi Cutter. Med støt-

te fra Innovasjon Norge er neste 
generasjon fôrkutter nå ferdig 
utviklet og klar for produksjonen 
på Østlandet. En lav maskin med 
liten innfyllingshøyde til reser-
voaret og lave krav til strømstyr-
ke, slik at den passer inn i alle 
fjøs som i utgangspunktet kan 
bruke en rundballekutter. 

Kråbøl hevder at det er før-
ste gang på mange år at det har 
skjedd nyutvikling på dette fel-
tet. At Haru Systemer nå har ut-
viklet for salg en maskin som er 
helnorsk, gjør at det ikke lenger 
er nødvendig å importere såkalte 
«fullfôrblandere» fra Sør-Euro-
pa, som han sier i realiteten er 
ombyggede traktormaskiner.

- Vi er stolt av å være de eneste 
som kan levere en norskprodu-
sert blander, sier han.

Neste generasjon fôrkutter
Hovedpoenget med Processor 
3000 er kontinuerlig fôring med 
rundballer, der eksakt kuttet fôr 
fra to baller blandes under drift 
og utmating. På de to horisontale 
skruene i bunnen av maskinen 
står det vel 100 selvkvessen-
de kniver. De to motorene som 
gjør jobben er hver på kun 5,5 
kilowatt og får tilstrekkelig med 

Nyhet på det nordiske markedet:

Helnorsk  
fullfôr- 
blander
BALSFJORD/GAUSDAL: Halvt rundballekutter og 
halvt fôrmikser: Helnorske Processor 3000 forsøker å 
ta med seg det beste fra to verdener. Haru Systemer 
fra Gausdal er klare for å erobre norske fjøs, og er 
stolte av å kunne ta «vidunderbarnet» med nordover 
og vise det fram på Landbruksmessa.

medlem.tine.no
medlem.tine.no

medlem.tine.no

Sammen  
skaper vi ekte 

matopplevelser  
folk vil ha
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Tlf: 03520
www.felleskjopet.no

Alle priser ekskl. mva, frakt og klargjøring. Avbildet utstyr kan avvike fra tilbudsmodellene. Forbehold om trykkfeil.

Med Ultimate levers: Avfjæret førerhus ( HCS) , 10» commandCenter 
terminal, Ultimate Lyspakke ( LED), Automatisk Klimaanlegg.
 
Traktorene leveres også med:
• AutoPowr trinnløs transmisjon (50km/t)
• TLS Framaksel med fjæring og bremser
• CommandArm betjeningskonsol med elektriske betjente 
 hydraulikk ventiler
• ITEC vendeteigsautomatikk
• 114l/min PFC hydraulikkpumpe
 
* Gjelder tur til Mannheimfabrikken ( tidspunkt avklares senere) for 
kampanjemodeller 6130R og 6155R kjøpt i perioden 1. mai til 28.juli.

John Deere 6130R og 6155R

       Kjøp nå!
- Få kundetur til fabrikken*

Ultimate 

utstyrspakke 

leveres til 

Premium pris!

Verdi 

kr 63.200,-

1711(12) 196x281.indd   1 22.05.17   06.38

Termografering

FORHINDRER BRANN 
To av tre branner i landbruket har el-årsak.  

Termografering oppdager temperaturforskjeller som  
 indikerer feil i det elektriske anlegget.

RABATTEN DEKKER KOSTNADEN
 Som kunde i If får du rabatt på brannforsikringen på   

de husene som termograferes hvert 3. år.

GÅ INN PÅ IF.NO/LANDBRUK ELLER RING 815 11 526 OM DU VIL VITE MER.

Gir
rabatt!

87
63

_3
 In

ho
us

e 
N

O

NORSK NYVINNING: Proses-
sor 3000 er oppfinnerparet 
Hans Kråbøl og Rune Heggen 
fra Gausdal sin aller siste opp-
finnelse. Med denne fôrkutte-
ren – som de hevder også er 
en fôrmikser – vil en kunne få 
bedre utnyttelse av grovfôret. 

strømstyrke fra  en kurs med 50 
ampere sikring. 

- Det er på nivå med en rund-
ballekutter, sier Kråbøl.

Den som er nøye med vedlike-
holdet kan snu knivene tre gan-
ger, og da fôre ut vel 2 000 rund-
baller før de må skiftes

Oppfinnerne har fått gode til-
bakemeldinger fra lokale gård-
brukere i hjemtraktene og mener 
de har lykkes godt med å få til en 
fôrmiks som gir mindre strå i 
renna og generelt bedre fôropp-
tak, samtidig som selve appara-
turet er enkelt å bruke også for 
en som tar fjøsstellet alene.

– Vi er stolt av å 
være de eneste 
som kan levere en 
norskprodusert 
blander
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Landbruk Nord (LN) er et resul-
tat etter fusjoneringer og virk-
somhetsoverdragelser som har 
foregått i en periode på cirka 
15 år. Prosessene startet ved at 
avløserlagene fusjonerte og ble 
Troms Landbrukstjeneste. Der-
etter fusjonerte Troms Land-
brukstjeneste med de fleste 
forsøksringene i Troms og ble 
Landbruk Nord. 

I 2006 hadde Landbruk Nord 
tre virksomhetsoverdragelser, 
hvor byggeteknisk planavdeling 
fra Fylkesmannen i henholdsvis 
Nordland, Troms og Finnmark 
ble overført til Landbruk Nord. 

For to år siden satte Årsmø-
tet i Norsk Landbruksrådgiving 
(NLR) i gang en prosess med for-
mål å redusere antall selvstendi-
ge lokale rådgivningsenheter fra 
38 til 12 regionale enheter.

Færre enheter,  bedre service
Hovedmål med omorganiserin-
gen er at NLR skal ha en struk-
tur som tjener medlemmenes 
helhetlige kompetanse- og råd-
givningsbehov. I tilknytning til 
hovedmålet fokuseres det på å 
ha en organisasjonsform som 
er hensiktsmessig for å løse de 
oppgaver og utfordringer orga-
nisasjonen har i dag og kommer 
til å få i tiden framover. Med 
større enheter vil det være mu-
lig å få yte et bedre servicetilbud 
til medlemmene gjennom økt 
kompetanse, samtidig som ad-
ministrasjonskostnadene redu-
seres. For det nye året og fram-
tiden er ønskene at det skal bli 
mer tid og fokus på kjerneområ-
dene i Landbruk Nord, samt til 
nytenking og utvikling.

Unni Furumo er daglig leder 
ved Landbruk Nord sitt hoved-
kontor på Storsteinnes i Bals-
fjord. Hun mener at bonden skal 
være tjent med å være medlem 
av Landbruk Nord, og dette me-
ner hun stiller krav til både an-
satte og tillitsvalgte.

– Vi må hele tiden være i for-
kant med nytenking, utvikling 
og tilbud for å være nyttige for 
bonden, samtidig som vi har fo-
kus på primæroppgavene våre, 
sier hun.

Blir én region
I 2015 startet Landbruk Nord 
med sammenslåing og virksom-
hetsoverdragelse av enheter i 
Troms og Finnmark for å samle 

disse til én region. Som et re-
sultat av det ble Øst-Finnmark 
og Landbruk Nord i fjor slått 
sammen til en enhet som dekker 
Troms og Finnmark fylke.

Prosessen med å slå Vest-Finn-
mark og Tromsø sammen med 
Landbruk Nord, lyktes ikke.

NLR har vært sentral i hele 
prosessen og bestemte da at alle 
bønder i Tromsø og Vest- Finn-
markområdet skal ha tilgang til 
samme tilbud av NLR tjenester 
som medlemmer i Landbruk 
Nord. Dermed vedtok NLR sen-
tralt den nye region i Nord som 
består av Troms og Finnmark 
fylke. I den nye regionen er det 
Landbruk Nord som er NLR sin 
regionale enhet som skal tilby 
NLR sine tjenester til alle bøn-
der som etterspør disse.

Konkurrerer på pris
Landbruk Nord er en med-

lemseiet landbruksbedrift der 
medlemmene kan få løst sine 
behov for rådgivning, avløsning, 
sykeavløsning, beredskapsav-
løsning, klauvskjæring og gjød-
selplanlegging. Det tilbys også 
tjenester innen taksering og ver-
divurdering av landbrukseien-
dom og byggeplanlegging med 
mer. 
– Gjennom å drifte NLT og NLR 
innenfor samme organisasjon, 
Landbruk Nord, får vi noen ra-
sjonaliseringseffekter som gjør 
at vi kan holde lave priser. Vi i 
Landbruk Nord har blant de ri-
meligste prisene innenfor både 
NLR og NLT, sier 

Interessant og hektisk tid
Furumo forteller at hun synes 
det har vært spennende, men 
tidvis også krevende, å være en 
del av den omstillingsprosessen 
som har pågått de siste par åre-
ne.

– Jeg syns det er interessant 
å jobbe med organisasjonsut-
vikling, selv om det til tider kan 
være hektisk. Og hektisk har 
det vært. Noen overraskelses- 
momenter dukker stadig opp, 
og det er da man oppdager at 
nesten ingenting går som plan-
lagt, sier hun.  

Det hun føler som mest utfor-
drende, er alle ugjorte oppgaver, 
samt at tiden til å følge opp an-
satte ikke har fått nok oppmerk-
somhet. 

– I denne sammenheng er jeg 

utrolig glad i og setter stor pris 
på å ha en arbeidsstokk som gjør 
en UTROLIG god jobb for Land-
bruk Nord i en krevende hver-
dag med mange krav, sier daglig 
leder hos Landbruk Nord.

Desentralisert tjeneste 
Videre jobber Landbruk Nord 
med å få HMS-rådgiver på 
plass i regionen, med mulighet 
for en stillingsandel i Troms og 
en stillingsandel i Finnmark. 
Dette er en prosess som allerede 
er i gang.

– Landbruk Nord har også 
valgt å ha en desentralisert 
profil, hvor vi har vektlagt nær-
heten til bonden. Dette har vi 
gjennomført blant annet ved 
å ha etablert avdelingskontor 
i Tana, Storslett, Tromsø, Lek-
nes i tillegg til et hjemmekontor 
på Senja i vintersesongen, sier  
Furumo. 

Hovedkontoret ligger som 
tidligere nevnt på Storsteinnes i 
Balsfjord kommune.

Landbruk Nord har 618 ansat-
te som tilsier 112 årsverk, hvorav 
16 jobber i kontorstillinger som 
tilsier 13,5 årsverk.

– Det har vært både en lære-
rik og interessant prosess, men 
det er ikke til å legge skjul på at 
den har vært både krevende og 
har tatt stor plass i arbeidshver-
dagen hvor også den ordinære 
driften av Landbruk Nord skal 
gjøres, konkluderer hun. 

Landbruk Nord 
har i hovedsak tre 
kjerneområder

1. Tjenesteavdelingen som dri-
ver med rekruttering av arbeids-
kraft/avløsere og alle formalite-
ter rundt ansettelser, forsikringer 
og lovverk for bonden.

2. Rådgiving innen jord- og 
plantekultur – samt utarbeidel-
se av gjødslingsplan, jordprøver, 
fôrprøver, rådgiving innen såva-
rer etc.

3. Planavdelingen som utfører 
oppdrag innen bl.a husdyrbyg-
ninger og andre driftsbygnin-
ger. Prosjektledelse i Nordland, 
Troms og Finnmark.

9050 Storsteinnes • Telefon 919 13 950
postmaster@bpg-as.no

Tlf: 959 39 973
Strandveien 18, 9050 Storsteinnes
Åpningstider: Man–Fre: 08–16
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Alt av elektriske installasjoner
– små eller store oppdrag! 

Bestill elektriker direkte på:
www.jmhansen.no

STENERSEN AS
9107 Kvaløya - Tlf. 917 14 599

www.stenersen.biz - www.arctictrailer.no

Dere treffer oss på landbruksmessa!
Ta kontakt for en hyggelig henger- og båtprat

IMPORT OG SALG
AV TILHENGERE OG BÅTER

Færre enheter gir bedre tjenester
BALSFJORD: Landbruk Nord er en regional landbruksbedrift som tilbyr 
tjenester fra Norske Landbrukstjenester (NLT) og Norsk Landbruksrådgiving 
(NLR) til bønder i Troms og Finnmark. Landbruk Nord har gjort veiledning, vel-
ferd og vekst til sitt motto.
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Meieriveien 23, 9050 Storsteinnes

For akutt hjelp, ring 
77 72 05 00 hele døgnet

Poliklinikk / Drop-in
Man–fre: 08.00–09.30

www.balsfjordvet.no

Godt utvalg i klær,  
sko og blomster

UNDER SAMME TAK I RÅDHUSGATA 5
Åpent: man-fre 09-16 • lør 10-14

Tlf. 77 72 04 60

Velkommen innom for en hyggelig handel!

SKO OG KLÆR
Storsteinnes - Tlf. 77 72 04 50 

Vekst og utvikling gjennom arbeid

www.sandbuktas.no • Tlf 919 19 720
Sandbuktveien, 9050 Storsteinnes

Åpent alle hverdager 09 - 15    Velkommen!

Brukthandelen vår 
er full av spennende varer!

Vi har også egenproduserte varer 
som redesign, jobbfrukt, tennbriketter, strøsand m.m.

 
Vi tilbyr også vaskeritjenester!

STORFEINNREDNING

Tlf. 69 12 68 00
www.bbagro.no

- Lang erfaring  - Solid utstyr
- Egne montører  - Stort lager

STORFEINNREDNING

Tlf. 69 12 68 00
www.bbagro.no

- Lang erfaring  - Solid utstyr
- Egne montører  - Stort lager

STORFEINNREDNING

- Lang erfaring  
- Egne montører
- Solid utstyr
- Stort lager

Tlf: 930 56 315/930 56 316, 2651 Østre Gausdal, e-post: post@harusystemer.no

Endelig en maskin som kutter fôret!

PROCESSOR 3000
www.harusystemer.no

• Kun 11kw /50 amp 
• Små blandinger stor kapasitet • Passer alle bruksstørrelser

• Manuell innlasting eller automatisk fra magasin
• Kontinuerlig fôring med rundballer

NYHET

Færre enheter gir bedre tjenester

ILLUSTRASJONSFOTO



16 Landbruksmessa 2017

Vi gir deg gjerne 
gode messetilbud!
Forøvrig har vi et meget 
bredt sortiment av 
tilbehørsprodukter!

DeLaval ønsker deg velkommen til
Landbruksmessa

HDS 5/11 U 
230V
Hetvanns-
vasker

Melkesett
MU480

Elklipper CB35 
– med strømkabel

Mobil melkeenhet PMU

• Torstein Jensen: 480 49 420
• William MaQueen Moe: 904 72 107

Elklipper C2 
– for ku/hest

HD 5/15 CX Plus
230V
Kaldtvannsvasker

Gårdskamera FMC-IP1 

Landbruksmessa kommer vel neppe 
til å endre navn til Badelandmessa fra 
neste år. Når det er sagt er messestyret 
opptatt av at besøkende skal hygge seg 
mens de er i Balsfjord 24. og 25. juni. 

Gjennom å gi både bygdefolk og 
tilreisende tilgang til bassenganleg-
get Moan bad, føyer Landbruksmessa 
nok en attraksjon til årets program, og 
dette er noe de selv synes er med på å 
høyne mangfoldet av aktiviteter som 
de kan tilby.

Opptakten var at arrangørene i 
Landbruk Nord sendte en henven-
delse til Balsfjord kommune om mu-
ligheten for å holde svømmeanlegget 
åpent denne helga. Og dette var en 
forespørsel ordfører Gunda Johansen 
ikke syntes det var spesielt vanskelig å 
etterkomme.

- Landbruksmessa er et flott arran-
gement som er med på å markedsføre 
Balsfjord på en positiv og god måte. 
Åpent basseng messehelga er et godt 
tilbud kanskje spesielt til barnefamili-
er, og for å vise hva Balsfjord har å by 
på, sier hun.

Åpningstidene vil bli tilpasset akti-
vitetene på messa, og det er fritt fram 
for alle som ønsker et avbrekk fra svett 
landjord og fluer, til å blåse opp bade-
ringen og gi seg det våte elementet i 
vold inne på Moan bad.

Åpner bassenget messehelga
BALSFJORD: Ordfører Gun-
da Johansen ønsker å støtte 
opp om Landbruksmessa 
med å holde badeanlegget 
åpent messehelga. 

IKKE VA(N)NSKELIG Å BE: Ordfører Gunda Johansen er glad for å ønske messepublikum velkommen til bassenganlegget. Hun 
synes Landbruksemssa er en god ambassadør for Balsfjord og alt det som kommunen har å by på.
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Alle er hjertlig velkommen til vår 
stand under messedagene

kontakt: 
Jim Øverli tlf 46 91 77 65

Den nye Valtra A4 serien kommer til 
Balsfjordmessa 24.-25. juni 

- kommer du ?

w w w . a k e r s h u s t r a k t o r . n o

Landbruksmessa Balsfjord 2017 356x246mm.indd   1 10.05.2017   10.42.19
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Kjøp kortreist mat på Bondens marked

Høstmarkedene begynner 19. august 
på Stortorget i Tromsø.

Hjemmeside: www.bondensmarked.no 
facebook.com/Bondens.marked.Tromso

Vesterålsgata 140, 8403 Sortland – tlf. 915 42 799 – E-post: post@vemas.no

Noen av våre produkter

Ifor Williams livdyrhenger – når du ønsker 
det beste for dyret på tur til og fra beite.

Giant kompaktlaster. Stort redskapsprogram, 
med flere landbruksrelaterte redskap. 
– et realt løft i hverdagen.

Jekk deg opp med 
traller fra VeMas AS

Fra kr. 2.699,- + mva.

Tømmerklype til 
graver. Perfekt til 

bruk i vedskogen!

Rivende 
fine river til graver!

Fra kr. 29.900,- + mva.

Kontakt oss
for pris

Fra kr. 20.000,- + mva.

Fra kr. 8.500,- + mva.

Frakt- og klargjørings- 
kostnader tilkommer salgspris

Toolfarm AS
8412 Vestbygd
www.toolfarm.no

Se mer  på vår nettbutikk: www.toolfarm.no

Stort utvalg av sveiseapparater, plasmaskjærere og vinsjer. 

Gode messetilbud
på utvalgte varer

Felleskjøpet ønsker å holde et kort 
faglig innlegg på messa både lør-
dag og søndag, der fagkonsulenter 
fra både Sør- og Nord-Norge deltar. 
Ann-Lisbeth Lieng fra Bodø, som er 
ny fagsjef drøv, skal ha en bolk under 
messeforedraget. Det samme skal Jan 
Håvard Kingsrød, som er produktsjef 
konservering hos Felleskjøpet Agri 
Holstad i Ski kommune i Akershus.

- Jan Håvard kommer til å ha et inn-
legg som omhandler konservering av 
grovfôr, og Ann-Lisbeth ett som om-
handler viktigheten av et smakelig 
grovfôr, og hva det har å si for kutrafikk 
- altså dyreflyten og hvordan dyrene 
beveger seg i fjøset, sier Frida Finsås 
Wika, fagsjef FORMEL ved Felleskjø-
pet Agri sin avdeling på Storsteinnes. 

I tillegg til de faglige innleggene 
kommer Felleskjøpet Agri til å ha en 
stand med utstilling av rundballeplast, 
rundballenett og noe ensilerings-
middel. 

- Alle vi som er fagkonsulenter fra 
Bodø, Harstad, Storsteinnes og Alta 
kommer til å delta på messa, opplyser 
Wika.

Foredrag om rundballer
BALSFJORD: Fagkonsu-
lenter fra Felleskjøpet 
Agri holder korte innlegg 
begge messedagene der 
tema er rundballer og 
ensilering av grovfôr.

GROVFÔR: Frida Finsås Wika, fagsjef FORMEL ved Felleskjøpet Agri sitt kontor på Storsteinnes, vil sammen med faglige kollegaer 
fra nord, og også én fra sør, delta på Landbruksmessa.
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LANDBRUKSMESSA 2017
Velkommen til vår stand på

SPESIELT GODE TILBUD PÅ MESSA

Nor-Kin AS, Andslimoen
Telefon 77 83 40 50
www.eiksenteret.no

•	En	størrelse	som	passer		
	 perfekt	inn	mellom	MF		
	 3600	og	MF	5600-serien

•	Nominell	effekt	125	hk/maks	effekt	130	hk	
•	Frisiktpanser,	Dyna-6	transmision	med		 	
	 6-trinns	hurtiggir	og	kløtsjfritt	vendegir.	
•	3	hastigheters	kraftuttak,	540/540E/1000		
	 o/min,	mykstart,	utv.	start	og	stopp	
•	Lastebraketter	og	sentral,	elektronisk	joystick		
	 i	høyre	armlene	m/girfunksjoner	
•	110	l/min	CCLS	hydraulikk,	fjærede	foraksel,		
	 førerhusfjæring,	super	De	Luxe	luftavfjæret		
	 sete,	innvendig	justerbare	oppv.	speil,	bak-	
	 rutepusser,	ekstravarmeapparat,	175	A		 	
	 dynamo,	kjørelys	og	2+2	ekstra	arbeidslys.

•	4	syl	turbomotor,	142	hk	makseffekt,		
	 596	Nm	dreiemoment	
•	Trinnløs	Vario	transmision	
•	EHR	trepunktshydraulikk,	5900	kg	maks	
	 løftekapasitet	
•	Krysspakbetjening	av	to	spoleventiler	
•	Motorvarmer	
•	Aircondition	
•	Luftfjæret	sete

•	Sentrifugalspreder	med	enkel	og	nøyaktig		
	 innstilling

•	Kuhn	leverer	trepunktsmonterte	skive-	
	 slåmaskiner	med	stengelbehandler	fra		
	 2,40	til	3,10	meter	arbeidsbredde.	

•	3	pkt	eller	slep,	«Masterdrive»	transmission,		
	 arb.bredder	fra	3,2	til	14,7	meter

•	3	pkt	eller	slep,	«Digidrive»	vedlikeholdsfri		
	 kopling	mellom	rotorer

Følgende hovedprodukter vises:

•	Massey	Ferguson	og	Fendt	traktorer	
•	Rauch	kunstgjødselspredere	•	Kuhn	rive
•	Kuhn	slåmaskiner/beitepusser/kantklipper
•	Kuhn	i-Bio	•	Junkkari	hengere	•	Butikkvarer	
•	Hageutstyr

ALbee-
produkter
får du hos
Eik Senteret!

NYHET!

FENDT 313 VARIO S4MF 5713 SL

MF 4700 

KUHN SAMLERIVER RAUCH SENTRIFUGALSPREDER 

KUHN SKIVESLÅMASKINERKUHN SPREDERIVER
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- resursvennlig gjenvinning
- trygge produkter

Norsk Protein AS - Stormoen - 9050 Storsteinnes
Tlf. 77 72 78 00 - www.norskprotein.no

4VG1 Naturbruk 4VG2 Landbruk og gartneri
4VG3 Landbruk 4Agronomutdanning for voksne

www.senja.vgs.no

Ull har utallige bruksområder og frem-
ragende bruksegenskaper. Men selv om 
ull fortsatt blir mye brukt, mener Norges 
Husflidslag at materialkunnskapen står 
i fare for å forsvinne, og ferdighetene 
knyttet til hvordan ull kan brukes og for-
edles likeså. Dette vil de gjerne endre på, 
og fram til 2018 skal norsk ull derfor stå 
fremst på agendaen.

«Ullialt» er et landsomfattende pro-
sjekt, hvor alle lokallag, håndverkere, 
butikker og andre oppfordres til å være 
med. All den nedarvede kunnskapen om 
ull og ferdighetene i hvordan man lager 
produkter i ull, har nå Norges Husflidslag 
satt seg som mål å dele og utvikle i årene 
som kommer. 

-Ullialt tar sikte på å lære opp morgen-
dagens forbrukere, ivareta og skape opp-
merksomhet omkring miljø og kulturarv, 
og ikke minst fremme skaperglede og 
kreativitet i møte med ulla og alle de tek-
nikkene man kan bruke når man jobber 
med materialet, sier Husflidslaget på sine 
nettsider. 

Kortreist og miljøvennlig
Ull er et naturprodukt som setter langt 
færre miljømessige fotavtrykk enn sine 
syntetiske utfordrere. I motsetning til sto-
re deler av verdens tekstilindustri, er den 
norske ulla miljøvennlig, kortreist og et 
etisk godt produkt. Ulla sendes riktignok 
til England for å vaskes, men 20-30 pro-
sent av den sendes tilbake, og i et globalt 
perspektiv er den norsk ulla derfor veldig 
kortreist. Tar en også med i regnestykket 
at plagg av ull langt sjeldnere trenger vask 
enn de fleste andre materialer, og lenge 
klarer seg med kun lufting, reduseres mil-
jøpåvirkningen ytterligere.

Gjennom generasjoner har det blitt lagt 
vekt på avl og god sortering av ull, og Nor-
ge er det eneste landet som har nasjonal 
klassifisering av ulla. 

Sauen vokser i et kaldt klima og i et rent 
miljø med lite sykdom og bruk av sprøy-
temidler, og dette gjør den svært miljø-
vennlig. Beitende sauer er også en viktig 
bidragsyter til å opprettholde kulturland-
skapet og er med på å hindre gjengroing.

  
Satser på ull
Petra-Mari Linaker fra Målselv er husflids-
konsulent for Norges Husflidslag i Troms. 

Hun sier at ull har vært tema i lokallaget 
i lang tid, men med ekstra fokus nå i pro-
sjektperioden. 

- I slutten av mai var vi med på en nasjo-
nal konferanse i Stjørdal. Vi prøver spesi-
elt å knytte sammen miljøene som har 
med produksjonen av ull å gjøre, som No-
rilia, sauebønder og forskere, sier Linaker.

Ullialt-prosjektet har medført en hel del 
aktiviteter lokalt.

- Vi arrangerte et stort kurs ved Høgtun 
på Olsborg i februar, i regi av Ull i nord, 
med work-shops og forelesere. 60 perso-
ner deltok på kurs, og med forelesere og 
andre var det omtrent 100 mennesker 
samlet. På ettermiddagen var det en tre 
timer lang åpen sekvens med salgsutstil-
ling som også var godt besøkt, der det ble 
vist fram eksempler på hva en kan lage av 
ull, forteller Linaker.

Ikke samme ulla!
Ull mange kvaliteter gjør den til et helt 
unikt og anvendelig materiale. Ulla iso-
lerer mot kulde og varme, den kan ta opp 
35-40 prosent fuktighet før den kjennes 
fuktig, den har styrke og spenst, den kan 
filtes og toves sånn at den gjøres vannav-
støtende, og gir slitesterke plagg som kan 
brukes gang på gang. 

Sauerasene i Norge er tilpassa et vått og 
kaldt klima, og ulla deres likeså. Så den 
norske ulla er perfekt til bruk på ytter-
plagg. For mange er den for grov til å ha 
rett på kroppen, men den egner seg godt 
til håndstrikkegarn og teppegarn.

Det neste på programmet til Målselv 
Husflidslag er planene om å holde et  
skinnfellkurs, og kanskje også et spinne-
kurs, og de satser mye på Ung Husflid.

Kultur, trend og tradisjon 
Å bruke ull har en lang tradisjon i Norge, 
og det eldste ullplagget som er funnet her 
til lands er hele 1700 år gammelt. Frem til 
industrialiseringa, var ull sammen med 
lin det dominerende tekstilet. Vadmelstøy, 
strikkede gensere og jakker, strømper, luer 
og votter var laget i heimspunnet garn av 
ull fra norske saueraser. 

Tradisjonelle mønstre som de fra Se-
tesdal, Fana, Selbu og Nordland er alle 
utviklet med utgangspunkt i den nor-
ske ulla. Interessen for norske kofter har 
de siste årene blitt nærmest en trend og 

vokst seg stor blant strikkeglade nord-
menn i alle aldre. 

Rike mønstertradisjoner finnes også i 
vevingen av åklær, duker og båtryer, med 
utallige lokale varianter. Her har ulla vært 

et selvfølgelig materiale.
- Det er til og med blitt designet interiør 

til biler i ull, forteller Linaker

(Kilde: www.husflid.no)

TRADISJON: Bunadstoffet er blant annet vevd av ren norsk ull, som her vist av Eli 
Nordmo hos Husfliden på Bardufoss. Norges Husflidslag er redd for at material-
kunnskapen til ull står i fare for å gå tapt, og derfor har de satt ekstra fokus på ull 
med det pågående prosjektet «Ullialt». 

Ganske enkelt Ullialt!
MÅLSELV: Ull er et materiale med fantastiske kvaliteter og lange 
tradisjon i landet vårt.  Norges Husflidslag har fram til 2018 et 
prosjekt for å ivareta kunnskapen om ull og bruk av ull.  



21Landbruksmessa 2017

Sammen	  for	  en	  brannsikker	  hverdag	  på	  
gårdsbruk	  i	  Troms	  

Fylkesmannen	  i	  Troms,	  Tromsø	  brann	  og	  redning	  og	  Ma<lsynet	  se>er	  fokus	  på	  
brannberedskap	  i	  landbruksbygg.	  	  

§  Har	  du	  et	  brannalarmanlegg	  som	  
virker	  som	  forutsa>?	  	  

	  
§  Har	  du	  slokkemiddel?	  
	  
§  Har	  du	  gode	  rømningsveier?	  	  

§  Er	  det	  utarbeidet	  branninstruks	  for	  
gården?	  	  

§  Har	  du	  gode	  interne	  ruCner	  for	  
brannforebygging?	  

Gå	  igjennom	  sjekklista	  –	  og	  gjør	  din	  gård	  tryggere:	  

Velkommen	  innom	  standen	  vår	  for	  en	  brannsikker	  prat.	  

Illustrasjonsfoto.	  Foto:	  Troms	  bondelag	  

Ved akutt
behov, ring: 
473 58 050

BALSFJORD TANNKLINIKK AS

Tannlege

Balstun 2 - 9050 Storsteinnes
www.balsfjordtannklinikk.com

Bestill time på 
tlf 77 52 11 10
Mandag-fredag 
kl. 08.00-15.30

Parvez 
Machuletz

• Periodisk kjøretøykontroll
• Service på ac.-anlegg

• Mekanisk arbeid 
• Oppretting og lakkering

Tlf. 77 72 03 74

www.bondelaget.no www.gjensidige.no

Er du medlem i Norges Bondelag?
… kontakt oss!

Besøk vår stand!

 

Søknadsfrist 9. februar 2015.

Vi leverer ferdigbetong 
til alle byggeprosjekter

Produktsertifisert NS-EN206 www.storeggagruppen.noKONTROLLRÅDET

Avdeling Finnsnes
Telefon 77 84 30 22

Avdeling Målselv 
Telefon 77 83 00 60

Avdeling Balsfjord 
Telefon 77 72 28 20

Asbjørn Rognli   
Tlf. 911 64 951 - 9360 Bardu  

asrognli@online.no

Jann-Tore Johansen 
Tlf. 918 45 565 - 0045 Melbu 

jann-tore@indrejord.no

Bestill hos 
en av oss til 
lammingen! 
Kan hentes på lager

Jann-Tore Johansen 
 

8845 Melbu 
918 45 565 

jann-tore@indrejord.no

Asbjørn Rognli 
 
9360 Bardu 
911 649 51 
asbjorn@knarrhult.no

Leverandør av Rullende forbrett 
i Troms og Finnmark. Fungerer 
utmerket til Geit og Sau. 

Rommer 1200 kg. Fire eteplasser á 1,2 
meter. Justerbar kraftfôrmengde.

Trykkluftsvekt med sensor

Rullende fôrbrett

Veievekt for sau 

Dyttehekk

Kraftfôrautomat for lam

MESSENYHET!
Kuvøse for lam

Meget gode priser på nye Mik-Stepper 80 x 60 
plastrister til sau og geit. Løse strekkmetall-
plater 4 mm, samt også på ramme.

NYHET!
Lesestav for

 øremerker
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Fastpris* inkluderer blandet avfall, leie og transport 
av container. Forutsigbart, enkelt og greit!

til vårt anlegg på
Stormoen i Balsfjord.

* Fastpris tilbys kun til private husholdninger innenfor 15 km fra vårt anlegg i Troms dalen  
 eller på Stormoen i Balsfjord. Containeren kan ikke inneholde farlig avfall.

* Plasten må være sortert. Anlegget tar også imot 
 nett og hylser så lenge det er utsortert hver for seg. 

FO
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an Pyshchyk – Shutterstock
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LEVER INN

LANDBRUKSPLAST

 GRATIS *

Det er høy aktivitet i Balsfjord 
Røde Kors, et hjelpekorps som 
ble stiftet for 17 år siden. Nåvæ-
rende leder for korpset er Kim 
Norri.

Som medlem av Røde Kors får 
en tilgang til mange slags kurs. 
Styremedlem Kirsti Skog fortel-
ler at korpset de siste årene har 
satset på kompetanseheving, og i 
dag er 20 av medlemmene i hjel-
pekorpset, henne selv inkludert, 
godkjente medlemmer med id-
kort.

– Godkjente medlemmer har 
ei lang kursrekke i bunnen, med 
kompetanse i søk- og redning 
både på barmark og vinter, i til-
legg til kunnskap om samband, 
nødnett og førstehjelp, sier hun, 
og legger til at hjelpekorpset også 
selger førstehjelpskurs til lag og 
foreninger.

Foruten de 20 personene med 
spesialkompetanse består lokal- 
laget av 60 medlemmer.

Skog er glad for å kunne si at 
hjelpekorpset har et jevnt tilsig 

av nye medlemmer.
– Men vi ønsker bestandig fle-

re medlemmer velkommen, sier 
hun.

Hjelpekorpset utgjør i prak-
sis frivillig samfunnsberedskap. 
Deres primæroppgave er å bistå 
ved søk- og redningsaksjoner, 
og gjennom årene har det vært 
mange tilfeller hvor de har blitt 
kalt ut. 

Og også i år vil de være godt 
synlig under Landbruksmessa. 

– Vi vil ha stand på messa, der 
vi stiller med uniformert per-
sonell. Vi har også hjertestarter 
med. Om noe skulle skje, eller 
noen pådrar seg skader av et eller 
annet slag, så er vi der, sier Skog.

Røde Kors  
i beredskap
BALSFJORD: Balsfjord Røde Kors hjelpekorps 
vil være på messeområdet hele helga. Og de 
er i beredskap om noe skulle skje.

ØVELSE: Røde Kors øver i 
mange ulike situasjoner for å 

være i beredskap. Bildet viser 
videregående skuterkurs. 

FOTO: PRIVAT
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Velkommen til oss på messa!
På vår stand stiller vi ut følgende produkter:

Meieriveien 14, 9050 Storsteinnes
Åpningstider: mandag–fredag 08–16
Besøk oss på internett: www.fiska.no

Pottinger grasutstyr Globus steinrive Duun gjødselpropell

Pottinger lessevognerDuun vedmaskinMultione
Minilaster

Motorsager  
og gressklippere

rundballegrip

Mange gode  

messetilbud!

Gode råd tilpasset din gård
I 80 år har vi vært der sammen med, og for den norske bonden. 
Med gode råd og lokale forsøk på gårdsbruk over hele landet. Slik 
kan du være sikker på at de rådene du får passer for akkurat din 
gård og drift. Norsk Landbruksrådgiving har et godt utviklet rådgi-
verapparat i hele Nordland, Troms og Finnmark.  
Bli medlem hos oss, så får du den hjelpen du trenger.  

• Frukt og bær
• Veksthus
• Klima
• HMS
• Økonomi

• Agronomi
• Grovfôr
• Korn og frø
• Poteter
• Grønnsaker

• Landbruksbygg
• Maskinteknikk
• Drenering
• Kulturlandskap
• Økologisk

Vi tilbyr rådgiving innen blant annet:

 nlr.no • nlr@nlr.no • 90 20 33 17

Gode råd er gull verdt
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Anlegg og Landbruksservice A/S

Bjørn Einar Bakkehaug
Strandaveien 20, Storsteinnes 

Tlf. 77 72 07 71 - 911 09 474 • e-post: anlegg-l@online.no

Møt Helga Marie Bjerke og flere 
KrF-politikere på stand. 

Leder for Balsfjord og omegn 
turlag, Helmer Hemmingsen, 
sier de nå gjør alvor av en idé 
de har snakket om ei god stund, 
men ikke fått til tidligere.

- Lørdag ettermiddag arrange-
rer vi tur til Balsakka og tilbake 
igjen. Det er en tur som passer 
for de fleste, sier han.

Toppen Balsakka ligger 458 
m.o.h., vest for Storsteinnes. 
Stien starter på Moan, like ved 
tettstedet Storsteinnes, noe som 
trolig er med på å gjøre nettopp 
denne til den mest besøkte av 
alle toppturmålene i turserien Ti 
på topp i Balsfjord. 

Turen opp til Balsakka star-

ter ved skoleområdet, går via 
hoppbakkene og er også innom 
Selja, der det er ei grillhytte. Alt 
i alt er turen på 6,5 kilometer, og 
fra toppen er det nydelig utsikt 
over Sagelvvatn, Balsfjorden, 
Grønnåsen og Malangen. 

Til topps  
på messa
BALSFJORD: Balsfjord og omegn turlag inviterer i år messepublikum og  
andre friluftsglade vandrere med på topptur lørdag ettermiddag. – Det er en 
tur som passer både for unge og gamle, sier Helmer Hemmingsen.

FLOTT SKUE: Det er nydelig utsikt fra toppen av Balsakka, som på bildet tatt mot Sagelvvatn i sør-
østlig retning. Turen er den mest populære på toppturlista i Balsfjord, og passer for de fleste. 
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6077 

• Surreløkker i bunn
• Uten brems
• M/tipp
Totalvekt: 750 kg /Nyttelast: 540 kg
Kassemål (L/B/H): 250/132/35 cm
Hjul: 13” Helårsdekk

10.990,-

6077 

NYHET! Fritidshenger

POLARSERVICE Frank Jensen AS
Skattørvegen 39 - Tromsø,  tlf 906 29 561

Gode messetilbud på 
LANDBRUKSMESSA 24.-25.JUNI 

KJØP SCOOTERHENGER NÅ, 
OG FÅ ALU.FELGER INKLUDERT

Stort utvalg av tilhengere

til  den proffe bruker!
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innovators in agriculturewww.lely.com

Lely Center Nærbø
Melketenikk Vest, 4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60

Lely Center Revetal
Melketenikk Sør, 3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61

Lely Center Fåvang
Melketenikk Øst, 2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00

Lely Center Heimdal
Melketenikk Midt-Norge, 7080 Heimdal
Tlf. 72 89 41 00

UTVIKLING

ID-, AKTIVITETS- OG DRØVTYGGER- 
REGISTRERING I ETT
Med Lely sin unike HR-transponder får du tidligst 
mulig indikasjon på helseproblemer og om kua  
fôres riktig. Med drøvtyggerregistrering kan du  
overvåke hele besetningen og enkeltkyrs drøv- 
tyggetid. Dersom drøvtyggetiden minker er dette  
et signal om at noe kan være galt, og du vil få  
en advarsel i T4C. I tillegg gir transponderen en  
svært nøyaktig aktivitetsmåling.

Les mer på www.fjossystemer.no 

Lely er verdens mest solgte melkerobot fordi  
kua alltid er i sentrum. 
 

en melkerobot uten  
drøvtyggerregistrering» 

 
Eivind Prestegård,

Inseminør og melkeprodusent på Bryne

«KJØP ALDRI

Velkommen  til vår stand!
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GENERASJONSSKIFTE: Bak Jørgen og Per Arne Slettmo, i skogholtet i enden av jordet, er det prosjektert et moderne fjøs med plass til 50 melkekyr. 
Jørgen har bestemt seg for å ta over gården, og byggingen starter når de har fått generasjonsskiftet formelt på plass.

www.nordnorskhestesenter.no 
Tlf: 99 11 44 28

Du finner oss på stand sammen med  
Alslaget for Lyngshest i Troms

Kom  
innom for 
en hyggelig 
hesteprat

Mottak av vrakbil, stål og 
metall fra landbruket til
Bergneset i Balsfjord
Leverer du bilen innen
30. juni på Bergneset i Balsfjord
slipper du med halv årsavgift for 2017!

Mottak av stål og metall for gjenvinning;
kontakt Trond Ivar på tlf. 952 94 588 for avtale.

Kontakt: trond.mortensen@ngn.no

Trenger
du

ELEKTRIKER?

KANSTAD
EL. SERVICE AS

Ring 414 61 007

Transport i Norge, 
Sverige og Finland
Stykkgodstransport, container- 
transport og budbilservice

Konkurransedyktige priser og 
presise leveranser - Ta kontakt!

•  Tlf: 916 66 782
•  egil.stromsli@gmail.com 
•  Sagelvassveien 428  
•  9050 Storsteinnes 

www.stromslitransport.no

Strømsli Transport AS

Trygghet i  
hverdagen

Kystpartiet
støtter  
landets
matproduksjon

www.kystpartiet.no

Lykken er 
en Lyngshest
Kontaktinfo for 
den kvalitetsbeviste: 
Alslaget for lyngshest i Troms
www.rimfakse.no/troms
lyngshest@hotmail.com
 
Leder: Inger Sofie Andreassen  
Tlf. 97 16 55 05
insofi@online.no

STERK – MANGFOLDIG – EKTE

Det gleder Tromsøregionens 
landbruksforvaltning å registrere 
at også stadig flere unge i Bals-
fjord velger å satse på bondeyr-
ket.

– I løpet av de siste to årene 
har det faktisk vært 13 genera-
sjonsskifter i Balsfjord. Og med 
et utgangspunkt i totalt 150 bruk, 
nærmer det seg ti prosent, og det 
vil jeg absolutt si er akseptabelt, 
sier Jørgen Bjørkli, enhetsleder 
for Tromsøregionens landbruks-
forvaltning med kontorsted i 
Balsfjord.

Og han får full støtte fra med-
arbeider Svanhild Sandnes, som 
selv er bonde i tillegg til å være 
sekretær for tilskuddsforvaltnin-
ga, og med samme kontorsted. 
Spesielt hyggelig synes hun det 
er at det allerede i april var kom-
met inn søknad om generasjons-
skiftetilskudd fra hele tre gård-

brukere.
– Det er gledelig at de unge tar 

over fra de eldre. Det står masse 
gamle fjøs tomme over hele kom-
munen, så vi håper at enda flere 
kommer til, sier hun. 

Noen lar seg inspirere av å rei-
se rundt og besøke gårder og se 
hvordan andre har gjort det, og 
dermed får det puffet som skal til 
for å våge og ta skrittet fullt ut og 
satse på bondeyrket. 

Byggesøknader for 
53 millioner kroner
Svanhild Sandnes er den som be-
handler søknadene om tilskudd 
og finansiering for Innovasjon 
Norge, og ifølge henne er det det-
te året større søkeaktivitet i land-
bruket enn på lenge. Hun sier at 
det tilsammen dreier seg om et 
samlet kostnadsoverslag på 53 
millioner kroner.

– Mitt inntrykk er at folk jobber 
godt med søknadene sine, og i år 
er det flere veldig fine saker. Vi er 
førstelinjetjeneste for Innovasjon 
Norge og kan bistå med både lån 
og tilskudd, og det er litt artig at 
vi i år har hele seks søknader for 
utbygging av driftsbygninger for 
ku, sier hun.

Blant de øvrige søknadene 
kontoret har behandlet, er et par 
søknader om sau, to på geit, og 
tre melkebønder har fått lån for 
å kjøpe tilleggsjord, ved siden av 
at det er søkt om finansiering til 
grøfting, uthus, tilbygg og lager-

bygninger.
Det er ikke bare hos Innovasjon 

Norge det er mulig å få tilskudd til 
utvidelser eller nybygg. Nortura 
har blant annet hatt et prosjekt 
med ammekyr. Også Sametinget 
gir tilskudd, fortrinnsvis til sau 
og geit, men i år forteller Sandnes 
at de også har åpnet opp for am-
mekyr. Kjøttfe er blitt stadig mer 
populært også i Balsfjord. 

Bygger for generasjoner
På Slettmo gård på Tennes i Bals-
fjord har 30-årige Jørgen bestemt 
seg for å ta over drifta av gården 

når faren Per Arne pensjonerer 
seg. Senior er nå 62 år, og han sier 
selv at han har svidd av mye krutt 
og mener det er helt i orden å la 
yngre krefter ta over. Og Jørgen 
på sin side er fast bestemt på at 
det er dette han vil.

– Jeg er oppvokst her, det er 
dette jeg er vant til. Gården har 
vært en del av livet mitt så lenge 
jeg kan huske, sier han.

Sånn som han selv gikk i hæ-
lene på sin far og fikk gårdar-
beidet inn helt fra barnsben av, 
går nå hans egen fireåring rundt 
sammen med ham på nøyak-

Positiv 
trend i 
Balsfjord
BALSFJORD: Etter år med laber byggeaktivitet er 
det nå ny giv i landbruket i Balsfjord. Hele 18 søk-
nader om nyinvesteringer har Innovasjon Norge 
fått så langt i år, med en kostnadsramme på 53 
millioner. Tre av disse gjelder store utvidelser, og 
dette lover godt for framtida.
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GENERASJONSSKIFTE: Bak Jørgen og Per Arne Slettmo, i skogholtet i enden av jordet, er det prosjektert et moderne fjøs med plass til 50 melkekyr. 
Jørgen har bestemt seg for å ta over gården, og byggingen starter når de har fått generasjonsskiftet formelt på plass.

DET MESTE KLART: Far og sønn har sammen ledet prosjektet 
med det nye fjøset, som er godt prosjektert, og som med tekniske 
innstallasjoner, kontorer og sanitærrom blir på 913 kvadratmeter.

NYSGJERRIG: Kyrne og kalvene koser seg ute i vårsola. Kjøttfera-
sene kommer i en rekke ulike farger og varianter.

RETURA BIG BAG
Retura Big Bag er et godt alternativ der  
containere blir i overkant mye, enten pga. 
plassmuligheter eller behov.
Hver sekk inneholder en praktisk kildesorterings-
guide i en lomme på innsiden. På utsiden av 
sekken er det godt synlig avkrysnings-
mulighet for å markere hvilen type avfall sekken 
inneholder.

Sekkens størrelse:
Uten krage, 90x90x135 cm. Retura Big Bag har en 
bæreemne på 1 tonn. (S.W.L. 1000 kg), og er 
beregnet for engangsbruk (S.F 5:1).  Sekken har 
fire kraftige løfteører, men kan også plasseres  
på pall.

www.senja-avfall.no – Tlf. 77 85 06 50

Blir en container litt i overkant?

Prøv …

Ring oss for et godt tilbud!

STORT UTVALG – personbil,
traktor, maskin og lastebil

BATTERI til alle typer kjøretøy.
Meget gode priser.

OLJESKIFT utføres på kort varsel.
Flushing av automatkassen.

TILHENGERE – utleie. Skaffer  
også deler og utfører service på hengere.

BRÅTHENS AUTOSERVICE AS • TLF. 47 314 887

BILLIGE DEKK

e-post: kbbrauser@gmail.com

Timebestilling:
mandag-fredag kl. 10-15

Telefon 915 47 279

laksvatndyrlege.no

Ørnesveien  120 - 9042 Laksvatn

Trafikkopplæring
Førerkort klasse B

Også med automatgir

Tlf. 90 11 44 56 
knuthugo@gmail.com

tig samme måte, og måker høy, 
skrur på maskiner og alt det an-
dre som hører med i hverdagen 
for en gårdbruker. Og i begynnel-
sen av juli kommer det en liten 
bror eller søster.

Per Arne Slettmo og kona, som 
begge opprinnelig er fra andre 
siden av Balsfjorden, kjøpte det 
gamle gårdsbruket og slo seg ned 
på Tennes på slutten av 70-tallet. 

– Det var et generasjonsbytte, 
gården hadde ligget nede i 4-5 år 
og besto av det gamle våningshu-
set fra 1886 og et lite båsfjøs med 
plass til 8 kyr. Vi begynte såvidt 

med drift i gammelfjøset mens 
vi bygde ny fjøs til 20 melkekyr, 
forteller Per Arne.

Ekteparet Slettmo bygde også 
ny enebolig, og her bor nå søn-
nen Jørgen sammen med fami-
lien sin, mens de selv har pusset 
opp det 140 år gamle tømmerhu-
set og flyttet hit.

– Nei, du flytta vel egentlig al-
dri helt hjemmefra, sier Per Arne 
ertende til sønnen.

Nytt melkefjøs på trappene
For ti år siden startet Slettmo opp 
med kjøttproduksjon i tillegg til 
melk, og planen er nå å bygge et 
helt nytt fjøs. 

– Med ungdyr i tillegg er det så 
fullt at vi får rett og slett ikke gjort 
nødvendig vedlikehold. Skal vi 
komme til må vi enten legge ned 
eller redusere antall dyr, sier de.

Far og sønn tenker å få på plass 
alt det formelle vedrørende gene-
rasjonsskiftet i prosessen, slik at 
Jørgen vil stå som byggherre og 
leder for prosjektet. 

Byggeplanene er godt pro-
sjektert, med 50 liggeplasser 
til melkekyr. Å bygge om eksis-
terende fjøs går ikke på grunn 

av plassmangel på gårdstunet, 
derfor kommer det nye fjøset på 
913 kvadratmeter til å ligge et lite 
stykke unna det eksisterende. 

Eiendommen er på totalt 1100 
mål med jord og skog, der 205 
mål er oppdyrket jord. De har i 
årenes løp hentet ut mye ved for 
salg, og Slettmo har også maskin 

for å presse rundballer for andre, 
samt ta oppdrag på gjødselskjø-
ring og pløying. 

– Som bonde må du ha ei anna 
innstilling til arbeidet; du er fer-
dig når du er ferdig, ikke når klok-
ka er fem. For oss som fortsatt 
ikke har robotfjøs, er det dess-
uten blitt umulig å kunne delta 
på aktiviteter eller tilstelninger 
på fritida, ettersom alt begynner 
i seks-sjutida på ettermiddagen. 
Da var det bedre før, da det var fle-
re gårdbrukere. Da var det ingen- 
ting som begynte før klokka åtte 

om kvelden, smiler Per Arne. 

Drømmen var å skru traktor
Gjennom årene har far og sønn 
utfylt hverandre. Per Arne med 
sin sans for tre og planker, og 
Jørgen med sin lidenskapelige 
interesse for å skru og mekke. 

– Å skru traktor var guttedrøm-

men, og sånn ble det, sier Jørgen, 
som har førerkort for det meste 
av kjøretøyer og maskiner.

Å ha fagbrev som landbruks-
mekaniker kommer godt med for 
en bonde, og familien reduserer 
utgiftene betraktelig med å selv 
ta reparasjoner og servicer på 
maskinene. Da Per Arne startet 
opp, var det langt færre og min-
dre maskiner i landbruket. Søn-
nens interesse sammenfalt med 
den mekaniserte omveltningen 
som kom i løpet av de siste tiåre-
ne, da teknologien skjøt fart for 

alvor, og etterhvert fikk han sta-
dig større ansvar for vedlikehol-
det av gårdens maskinpark.

– Jeg liker å kjøre og å skru, og 
selv om jeg har det som jobb, er 
det like mye hobby, også.

– Jeg husker den gressklippe-
ren du fikk da du var en sånn 10-
11 år, og som du brukte helt opp, 
skyter faren inn.

– Ja, og i tillegg reparerte jeg 
den og solgte den etterpå, kon-
kluderer Jørgen lattermildt.

Landbruksmekanikeren jobber 
for BMS vei- og anleggsfirma på 
Storsteinnes. Hovedtyngden av 
arbeidsoppgavene faller på vin-
tersesongen, og derfor har han 
inngått en avtale med arbeids-
giver om permisjon til å kunne 
arbeide på gården fra 1. juni til 
1. september. Dette er ei ordning 
Jørgen stortrives med.

– Da jeg jobbet som landbruks-
mekaniker var det den travleste 
tida på jobb samtidig som det var 
da vi hadde det som travlest her 
hjemme på gården. Og med all 
reisinga i tillegg var det uhold-
bart, sier  30-åringen som velger 
å bygge ei framtid for seg og fa-
milien på hjemgården på Tennes.

– Som bonde må du ha ei anna innstilling 
til arbeidet; du er ferdig når du er 
ferdig, ikke når klokka er fem.
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BALSFJORD: For 
ekteparet Myrseth 
har byggeprosessen 
vart i over 30 år.

Ved Fjellfroskvatnet i Øverbygd, 
like over grensen til Balsfjord, bor 
ekteparet Kjellaug og Hans-Erik 
Myrseth. Det er ikke langt unna 
at de med årene nærmest har 
etablert sin egen lille «landsby». 
Siden de tok over hjemgården til 
Hans-Erik på midten av åttitallet, 
har gården vokst betraktelig. 

– Vi har bygget og pusket i godt 
over tredve år, ler Kjellaug.

Og til tross for at bygningsmas-
sen har økt mange ganger fra det 
opprinnelige, later Myrseth aldri 
til å bli helt ferdig, med stadig 
nye prosjekter på gang.

Selv var de i tjueårene da de 
som nyutdannede agronomer 
tok over gården som hadde ligget 
brakk i 15 år.  På den tida var det 
langt vanligere at ungdommen 
valgte gårdbrukeryrket enn i våre 
dager, og paret så ikke på seg selv 
som spesielt unge.

– Nå studerer jo folk til de er 
nærmest middelaldrende, og jeg 
lurer på hva de skal med all den 
utdanninga, undrer Kjellaug seg 
på, og har mer sansen for rene 
yrkesfag der du lærer noe neve-
nyttig.

På det gamle bureisningsbru-
ket fra 20-tallet, hvor det i starten 
sto et bolighus og et buefjøs, har 
det etterhvert kommet ytterli-
gere elleve bygninger, deriblant 
en enebolig til, et snekkerverk-

sted, en stall og et ammekufjøs. 
Tilsammen utgjør dagens drifts-
bygningsmasse bortimot 1000 
kvadratmeter.

– Vi er stolte av å være 

gårdbrukere og liker det vi gjør. 
Det er en meningsfull livsstil 
med masse utfordringer og mye å 
lære, sier Kjellaug, som ikke har 
angret én dag på det valget de 
som unge gjorde.

Jakten på den optimale kua
Den opprinnelige drifta var, som 
så mange andre steder, også 
her melkeproduksjon, og i det 
gamle båsfjøset har de plass til 

18 melkekyr og i tillegg litt ung-
dyr. Historisk sett er kjøttfe et 
nytt fenomen i Nord-Norge, og i 
likhet med sin kollega Per Arne 
Slettmo på Tennes, hadde også 
Myrseth lyst til å prøve kjøttfe 
i tillegg. De søkte om midler til 
ammefjøs, og for omlag fem år 
siden sto ammekufjøset ferdig, 
med plass til 27 mordyr. Samti-
dig har de valgt å beholde mel-
keproduksjonen.

– Du må ha tre ganger så man-
ge kjøttfe som melkekyr for å 
komme opp i samme inntekta, 
sier han.

Ammefjøset har de gjort nær-
mest til et lite forskerlaboratori-
um. 

– Det er spennende å prøve å 
avle litt på egenhånd, og det har 
vi også gjort en del. Vi ser at det 
er gunstig å krysse kjøttfe inn i 
melkekyr, ei såkalt kombi-ku. 
Den beste blandingen er mel-
lom NRF og kjøttfe, da får du et 
mordyr som er snill, men også 

du treffer oss på  
          landbruksmessa!
                                                                                             Velkommen innom for en hyggelig handel
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TRAKTOR CHECKen gjelder alle 

Polarismodeller  til og med 30. juni.

Bygger stadig nytt

KRYSS OG TVERS: Myrseth synes det er 
spennende å avle på de ulike kjøttferasene. Og 
krysse hvit og svart fe, ga i dette tilfellet en helt 
lys grå kalv.

«VILLAGE» MYRSETH : Det har etterhvert blitt 
mange tak i tillegg til våningshuset og buefjø-
set som opprinnelig sto på gården. 

– Den beste blandingen er mellom NRF 
og kjøttfe, da får du et mordyr som 
er snill, men også gir mye melk.
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Velkommen innom vår stand på Landbruksmessa.
Her vil du finne smaksprøver på noen av våre produkter, og slå av

en hyggelig prat med våre rådgivere og tillitsvalgte.

gir mye melk, slik at kalvene 
vokser godt, sier Myrseth, som 
litt lattermildt innrømmer at det 
etterhvert har blitt krysninger 
alle veier på dyr av Charolaise, 
Aberdeen Angus, Heresford og 
NRF. Kravet om at minst 50 % 
av genene til kjøttfe skal tilhøre 

kjøttferase, er de imidlertid nøye 
med at blir overholdt.

Gjort det meste selv
Ved oppstart hadde ekteparet 
andre jobber ved siden av, men i 
-88 bestemte de seg for at de ville 
satse på å ha gården som eneste 

inntektskilde og klare seg med 
det gården ga.

– Rike har vi ikke blitt, men vi 
har klart oss. Bortsett fra en sta-
bil avløser gjennom 30 år, har vi 
ikke leid inn folk til noe, og har 
gjort både regnskap og bygging 
sjøl, sier Hans-Erik, som ser at de 

med det har hatt gode mulighe-
ter for å følge med og være aktivt 
med i utviklinga av gården.

Målet om å ha gården som ar-
beidsplass gjorde det nødvendig 
for ekteparet Myrseth å være 
kreative, og mens ungene var 
små, drev de blant annet fami-
liebarnehage på gården. Etter-
hvert kom også saga og snekker-
verkstedet opp, og ekteparet tok 
i mot oppdrag for snekring og 
reparasjoner for andre. De sagde 
opp eget tømmer til bruk i utbyg-
gingsprosessen. Eller rettere sagt 
prosessene, for det har etterhvert 
blitt mange tak rundt om på ei-
endommen, og det er ingenting 
som tyder på at de har tenkt å gi 
seg helt ennå.

– Nå når vi har kalvene både 
fra i fjor og i år, er det rimelig 
trangt, sier Hans-Erik, som ten-
ker at det neste de må gjøre er å 
få til en utvidelse til kalvene, for 
å kunne utnytte ammefjøset til 
det som det i utgangspunktet var 
tenkt.

Generasjonsskifte
Selv har de valgt å satse på både 
melk- og kjøttproduksjon, og ek-
teparet innrømmer at de er litt 
delte i sine preferanser. Melkekyr 
gir et tryggere inntektsgrunnlag 
i følge de to, men så blir en mer 
låst til gården. 

Ekteparet har tre barn i slut-

ten av tjueårene, og selv om in-
gen av dem på dette tidspunktet 
har fullført utdanning spesifikt 
innen landbruk, har alle tatt del i 
arbeidet på gården gjennom opp-
veksten, og er teknisk sett i stand 
til å kunne ta over etter foreldre-
ne når de en dag ønsker å slippe 
til neste generasjon. Og ekteparet 
er ganske sikker på at en av deres 
idretts- og friluftsinteresserte hå-
pefulle vil ønske å ta over. Kan-
skje i kombinasjon med turisme.

– Naturgrunnlaget ligger til 
rette for både dét og å drifte en 
gård her. Så får det bli opp til nes-
te generasjon å vurdere om de vil 
fortsette med både melkekyr og 
kjøttfe, eller kun satse på det ene, 
sier Hans-Erik.

Hans-Erik er ikke spesielt glad 
for den utsettelsen på ti år, til 
2034, som ble gitt vedrørende 
forskrift til hold av storfe og den 
lovpålagte omlegginga til løs-
driftsfjøs. Han sier rett ut at han 
tror det har vært ødeleggende for 
rekrutteringa til landbruket, og 
ikke motsatt slik det var tenkt fra 
de trolig populistisk motiverte 
styresmaktenes side.

– Det var det dummeste de 
kunne gjort. I stedet for at de 
gamle båsfjøsene som forlengst 
var modne for fornying, ble re-
novert som følge av lovendringa, 
har mange trolig heller blitt avvi-
klet, sier han.

SJØLHJULPEN OG NEVENYTTIG: Kjellaug 
og Hans-Erik Myrseth ved Fjellfroskvatnet har 
egen sag, og henter ut og skjærer eget tøm-
mer som de har brukt i utbyggingen av gården 
i godt og vel tre tiår. - Vi har gjort alt selv, sier 
gårdbrukerne. 
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Ved rådgivingsavdelingen for 
jord- og plantekultur hos Land-
bruk Nord utføres en rekke for 
bonden svært viktige oppgaver. 
Foruten hovedkontoret på Stor-
steinnes har Landbruk Nord de-
sentraliserte avdelinger i Nord-
reisa og i Tana.

Rådgivningsavdelingen hører 
inn under Norsk Landbruksråd-
giving (NLR), og de har tatt over 
de oppgavene som forsøksringe-
ne tidligere hadde. Kyndige an-
satte ved avdelingene hjelper til 
med råd og veiledning på flere 
sentrale områder, uavhengig av 
produksjon og driftsopplegg, og 
assisterer den enkelte gårdbru-
ker med de oppgaver som er sen-
trale for ham eller henne på det 
aktuelle tidspunktet. Eksempler 
på slike tjenestene er jordprøve-
taking, fôrprøver og -prognoser, 
gjødselplanlegging, taksering og 
verdivurdering av landbruksei-
endommer, samt utarbeidelse av 
driftsplan.

Hos Landbruk Nord på Storste-
innes er det ansatt tre rådgivere 
og en assistent som har jord- og 
plantekultur som sitt felt. 

Planlegging og strategier
Rådgivningsavdelingene tar seg 
av driftsplaner og grøfteplaner, 
gjødselsstrategier, prognoser og 
kvalitet på avlingene. Ikke minst 
er gjødslingsplan et viktig og 
allsidig verktøy som Landbruk 
Nord mener alle bønder bør ha et 
bevisst forhold til. 

– Et av hovedkriteriene for en 
god gjødslingsstrategi er å sikre 
at man tilfører plantene riktig 
og tilstrekkelig næring, og til rett 
tidspunkt. Her kommer kravet 
om jordprøver inn, sier Rognmo.

Oppdaterte jordprøver vil gi 
opplysninger om næringsinn-
holdet i jorda, og ut fra analysen 
fastslås hvilke gjødselstyper som 
bør brukes, og i hvilke menger. 

– Jeg er mye ute om somme-
ren, når det er barmark, og tar 
jordprøver, og vi har en del for-
søksfelt. Om vinteren går det 
mest i gjødselsplanlegging, søke 
midler og planlegge forsøk, samt 
til avsluttende rapport-
skriving, sier Rognmo.

Grovfôr 2020
For tiden er Rognmo enga-
sjert i et prosjekt som skal 
bidra til bedre lønnsomhet 
i norsk grovfôrbasert hus-
dyrproduksjon. Dette prosjektet 
har tittelen «Grovfôr 2020», som 
henspeiler på at produsentene 

fram mot år 2020 skal ha opp-
nådd 20 prosent høyere andel 
grovfôr per kilo produsert melk 
og kjøtt.  

Kraftfôr er importert, og der 
fettandelen ofte kommer fra 
soya- eller palmeolje, noe som 
gir ei negativ påvirkning på 
miljøet både ved produksjon og 
transport. Grovfôr er til sam-
menlikning produsert her hjem-

me, av naturlige råvarer.
– Det er et poeng at vi skal bli 

mest mulig selvforsynt når det 

kommer til fôr. I prosjektet kom-
mer det ikke til å bli så mye nytt, 
mens vi i stedet ønsker  å formid-
le allerede eksisterende kunn-
skap og øke bevisstheten rundt 
viktigheten av et godt grovfôr og 
økt grovfôropptak, sier Rognmo.

Ønsker kontakt med 
interesserte bønder
Det er Tine som er prosjektei-

er, og partnere er NLR, 
Felleskjøpet Agri, NINIO 
og Mære landbruksskole. 
Økonomiske bidragsytere 
er Felleskjøpet Rogaland 
Agder, Norgesfôr, Strand 
Unikorn, Fiskå Mølle, 
Addcon, Graminor og 

Agromiljø. I tillegg til midler og 
egeninnsats fra disse aktørene 
har Matmerk bevilget KIL-mid-

ler til prosjektet. 
Prosjektarbeidet startet an-

dre halvår i 2016 og skal gå tre 
år framover. Det skal arrangeres 
markdager, og lenger sør er de al-
lerede i gang med regionale mø-
ter som følge av prosjektet, mens 
Rognmo tror det vil gå et godt 
stykke utpå høsten før de selv er 
klare til det samme.

– Møtet har plass til 40 delta-
kende bønder, der det stilles krav 
om at hver har hatt en gjennom-
gang med grovfôrøkonomipro-
gram. Om noen bønder ønsker å 
få regnet på grovfôrøkonomien 
på sin gård for å kunne delta, er 
det mulig å melde interesse for 
det til oss på messa, sier hun.

– Det er et poeng at vi skal bli 
mest mulig selvforsynt 
når det kommer til fôr.

Bonden må bli mer 
selvforsynt med fôr

GIR RÅD: Ingvill Iren Rognmo og Arnulf Hole er rådgivere innen fagområdet jord- og plantekultur ved Landbruk Nord sitt hovedkontor 
på Storsteinnes. Med prosjektet Grovfôr 2020 satses det på å øke andelen grovfôr i produksjonen av melk og kjøtt i Norge.

4H er både lærerikt og sosialt 
og noe alle kan være med på. 
Framsyn 4H er et nystartet lo-
kallag som holder til på Vikran 
ytterst på Malangshalvøya.Det 
er de som i år har ansvaret for 
messestanden, og klubbrådgi-
ver Hilde Ovesen håper å lyk-
kes med å få med lokallag også 

fra Kvaløya, Sand/Mortenhals/
Mestervik og Laksvatn. 

– Det er trivelig å kunne bli 
litt bedre kjent oss i mellom, og 
i år skal vi også ligge i telt. Vi i 
4H er kjent for å ligge i telt, sier 
hun.

Framsyn 4H startet opp i sep-
tember i fjor etter at klubben 

har ligget nede noen år. Nå er 
det 15-16 unger som er med, i al-
deren 6 til 16 år. På messa stiller 
de med frukt og grønt som for 
én gangs skyld ikke skal spises.

– Alle som vil kan komme og 
skjære ut figurer av grønnsaker, 
det blir spennende, sier Hilde 
Ovesen fra Vikran.

4H på messa
BALSFJORD: 4H sørger for morsomme aktiviteter for de yngste på messa. 
Blant annet kan du sykle din egen smoothie!
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BALSFJORD: Råd- 
givningsavdelingen 
hos Landbruk Nord 
bistår bonden med 
råd og veiledning på 
jord- og plantekultur. 
Aktuelt er prosjektet 
Grovfôr 2020, der 
målet er å øke andelen 
grovfôr hos kjøtt- og 
melkeprodusentene.
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Tlf.: 03520 • www.felleskjopet.no

Det lønner seg å tilsette Ensil i surfôret
•  4 ganger mer sukker enn i ubehandlet surfôr
•  40% lavere ammoniakkverdier
•  30% reduksjon av tørrstofftapet i ensileringsprosessen

Resultatet er større produksjon av fôr fra egen gård.

Ensil 
– tar vare på verdiene i graset!

Husk 
foredrag!

Se program
for tidspunkt.
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Besøk vår stand for å se  
vårt brede spekter av utstyr
Følgende produkter vil vises under Landbruksmessa:
• Lam-/kjefôringsautomat • Kalvefôringsautomat • TKS kombikutter • Gjødselpumpe • Gjødselkumme 
• De Laval fôrvogn • Ku og minibørste • Nytt sortiment for veiing og håndtering av sau

Hansen
PROTECTION

Går du med tanker om
utvendig gjødselkum?

Helly Hansens rep-
resentant vil være til 

stede på messa!
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Avløsertjenesten i Tana gikk fra 
årsskiftet over til å bli adminis-
trert fra Landbruk Nord sitt ho-
vedkontor i Balsfjord i stedet for 
av Tana kommune. Siden begyn-
nelsen av mars i år har Jon-Sverre 
Nilsen vært ansatt i ei full stilling 
som avløser, der han jobber ut fra 
en fast turnus med ti dager jobb 
og fire dager fri. Etter å ha drevet 
som avløser på frilansbasis siden 
2003, opplever Nilsen at den nye 
arbeidshverdagen passer ham 
langt bedre. 

– Med kone, to unger, to høner, 
to haner og tre skilpadder er det 
veldig greit å kunne forholde seg 
til fastsatte arbeidstider.  Jeg har 
en organisert arbeidsdag uten 
overraskelser, der det er Land-
bruk Nord som bestemmer hvil-
ke bønder jeg skal dra til, og når, 
sier Nilsen. 

33-åringer er selv født og opp-
vokst i Tana, og det var her han 
tok agronomutdanning ved 
Landbruksskolen like etter ung-
domsskolen. I tida etterpå har 
han jobbet som avløser, meste-
parten av tida som frilanser, og 
dette har tidvis har vært ei utfor-
dring.

– Det har vært store variasjo-
ner i lønna fra måned til måned, 
og ofte upraktisk arbeidstid. Nå 
får jeg i tillegg til fast lønn også 
betalt for kilometer jeg kjører, og 
dem er det ikke få av. Tana er en 
stor kommune på om lag 4000 
kvadratkilometer, sier han.

Også beredskapsavløser
Med en kommune som er 18 mil 
lang og ti mil bred er det forstå-
elig at det blir mye tid bak rattet.

Foreløpig har Nilsen nok å gjø-
re og ingen problemer med å fylle 
ei 100 prosent stilling som avlø-
ser. Reisetida holder han utenom 
arbeidstida, for som han sier:  
«ellers ville jeg ikke fått mye 
gjort».

– Dersom stillinga oppretthol-
des, ser det bra ut så langt. Men 
det forutsetter jo at folk benytter 
seg av avløseren, sier han.

Arbeidsoppgavene er fjøsar-
beid av alle mulig typer, i både 
bås- og løsdriftsfjøs. 

I tillegg til å være ferieavløser 
har Nilsen en funksjon som be-
redskapsavløser ved spesielle si-
tuasjoner der en gårdbruker tren-
ger akutt hjelp, for eksempel ved 
sykdom eller svangerskap.  Her 
vil sykemeldinger bli prioritert 
foran ferier, og når alle bønder er 
friske, arbeider han som vanlig 
ferie- og fritidasavløser.

Med så mange års fartstid har 
han tilegnet seg mye kunnskaper 
om fjøs og gårdsdrift. Og selv om 
det kan være greit og oversiktlig 
å komme til fjøs der man fra før 
av er kjent, tror Nilsen ikke at 
det for hans del er avgjørende for 
kvaliteten på den jobben han skal 
gjøre.

– Mye av utstyret er likt, og en 
traktor er en traktor, sier han. 

Sårbar situasjon 
Å ha gården som arbeidsplass 

krever stor grad av personlig til-
stedeværelse, og for gårdbrukere 
er det avgjørende å ha ei reell og 
forutsigbar avlastningsordning. 

Selv var han under gjennom-
snittet ung, Markus Heiberg, da 
han som attenåring tok skrittet 
inn i bondestanden og overtok 
gården etter sin bestefar. Det er 
nå 16 år siden.

– Vi hoppet ganske enkelt over 
et generasjonsledd, sier han lat-
termildt.

De første tolv årene drev han på 
«gammelmåten»; det var heller 
ikke mange moderne løsdrifts-
fjøs på begynnelsen av 2000-tal-
let. Men så, i 2013, var det aldren-
de båsfjøset ferdig bygget om til 
moderne løsdrift for 50 kyr. 

– Gården vår er familiedrevet, 
og det gjør at man blir ekstra sår-
bar dersom noe skulle inntreffe 
sammenlignet med de som har 
samdrift. Det er ikke så mange å 
spille på, og derfor føler jeg meg 
mye tryggere nå som Landbruk 
Nord administrerer avløsertje-
nesten og at vi har en bered-
skapsavløser, sier han. 

–Bør kunne finne døra
I vår benyttet Heiberg seg av fe-
rieavløser og anså det som et 
kjærkomment avbrekk. Han me-
ner det er bedre å bruke avløser 
regelmessig i stedet for å vente 
til det oppstår en krisesituasjon.  
I likhet med flesteparten av sine 
kolleger, har heller ikke Heiberg 
hatt for vane å tråkke ned dørter-
skelen hos fastlegen, men i fjor 
opplevde han nettopp det - å bli 
virkelig syk. Og som legen da sa: 
«Når en bonde først tar turen til 
legekontoret, da bør man ta det 
alvorlig».

– En avløser blir ikke god av 
å ligge på sofaen. Og ettersom 
bønder flest ikke går til legen før 
de er mer eller mindre halvdøde, 

kan det få uheldige konsekven-
ser den dagen de trenger en av-
løser og denne knapt nok finner 
døra, mener han.

Stor tiltro til Landbruk Nord
Heiberg er bonde på heltid, 
mens kona har jobb ved siden av. 
Sammen har ekteparet tre barn. 
Foruten den hjelpen han får på 
gården av sin kone, sin mor og 
sine brødre, har Heiberg nytte 
av at en bosatt flyktning har ar-
beidstrening på gården én dag i 
uka.

– Beredskap har vi hatt i man-
ge år, men da er det kommunen 
som har ledet det. Jeg ser fram til 
det nye samarbeidet med Land-
bruk Nord. Det er mange som er 
skeptiske til Landbruk Nord og 
synes gebyrer og kostnader er 
høye. Men min erfaring er at det 
koster ikke mer å bruke Land-
bruk Nord som lønnsbehandler 
enn å la et regnskapskontor ta 
seg av det, sier han.

-Bruk avløseren
Ethvert tilbud reguleres av etter-
spørsel, og Heiberg maner folk til 
ikke å sitte på gjerdet så lenge at 
det går med avløsertilbudet som 
det erfaringsmessig har vist seg 
å gå med nærbutikken i distrik-
tene.

– Mange tenker kanskje at de 
skal bruke avløser om de skulle 
bli syke en gang. Men folk må 
bruke avløseren nå, og gjerne 
regelmessig, slik at han er godt 
kjent i fjøsene om uhellet skulle 
være ute.  Det nytter ikke å syte 
og klage den dagen vi ikke len-
ger har tilbudet fordi det er for få 
som benytter seg av det, mener 
melkebonden fra Tana, og opp-
fordrer dermed sine kolleger i øst 
om å bli flinkere til å benytte seg 
av avløsertjenesten, nå som den 
endelig er på plass.

Fornøyd med avløsertjenesten
TANA/BALSFJORD: Markus Heiberg (34) føler seg tryggere i hverda-
gen som melkebonde nå som Landbruk Nord administrerer avløser-
beredskapen. Avløser Jon-Sverre Nilsen trives også med den sikker-
heten og organiseringen som ei fast stilling gir.  
– Det er en fin jobb, sier han.

AVLØST: Gårdbruker Markus Heiberg fra Tana har mange jern i 
ilden både på gården og med organisasjonsarbeid. For ham utgjør 
avløseren ei kjærkommen mulighet for å ta en pause fra fôring og 
gårdsarbeid.  

BEDRE HVERDAG: Fra en avløsers ståsted har Jon-Sverre Nilsen bedre orden både på organisering av arbeidsdag 
og avlønning etter at Landbruk Nord tok over administrasjonen av avløsertjenesten i Tana fra kommunen selv. 

– Dersom stillinga opprettholdes, ser 
det bra ut så langt. Men det forutsetter 
jo at folk benytter seg av avløseren
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Kåre Simonsen Data
• Salg og reparasjon av alt innen data
• Oppgradering av PC og MAC
• Oppsett av nettverk og kameraovervåkning

Mandag-torsdag.: ........09-16
Fredag: ........................09-14

Strandveien 10 
9050 Storsteinnes
Tlf: 906 85 718

kaare@simonsendata.com

Lån eller
leasing?

Kontakt oss for et godt
tilbud på finansiering
på din neste traktor.

E-post: leasing@snnfinans.no
Telefon: 02248

Lån eller
leasing?

Kontakt oss for et godt
tilbud på finansiering
på din neste traktor.

Lån eller
leasing?

Kontakt oss for et godt
tilbud på finansiering
på din neste traktor.

Balsfjord
Arbeiderparti

Du treffer oss 
på Landbruksmessa!

Sentrale politikere vil være til stede.

Alle skal med

Gjør det du kan best.
Det gjør vi. 

www.snnregnskap.no
Tlf. 416 09 999

            

Skal man få til vekst – også økonomisk – er det viktig å ha tilgang til erfarne og kompetente 
samarbeidspartnere. Sparebank1 Regnskapshuset Nord-Norge AS er totalleverandør av 
regnskaps- og rådgivningstjenester for alle bedrifter, lag og organisasjoner – uavhengig av
næring og bankforbindelse. Våre ni avdelinger betjener hele landsdelen. I Balsfjord er 
primærnæringen vidt representert og vi opererer med et eget regnskapsprogram tilpasset 
landbruk. I tillegg har vi en egen samarbeidsavtale med Bondelagets Servicekontor.

Tromsø - Balsfjord - Finnsnes - Harstad - Hammefest - Alta - Mo i Rana - Sandsnessjen - Mosjøen - Bodø - Narvik
Våre elleve avdelinger betjener hele landsdelen.

Fornøyd med avløsertjenesten

BEDRE HVERDAG: Fra en avløsers ståsted har Jon-Sverre Nilsen bedre orden både på organisering av arbeidsdag 
og avlønning etter at Landbruk Nord tok over administrasjonen av avløsertjenesten i Tana fra kommunen selv. 
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Aa-gård ligger vakkert til mellom 
fjord og fjell ei knapp mil nord for 
tettstedet Tennevoll i Lavangen 
kommune. Lavangsfjorden ka-
rakteriseres som Norges vakreste 
og stilleste fjord, og med stor-
slått nordnorsk natur, med sjø 
og majestetiske fjell i umiddelbar 
nærhet, er det kanskje ikke så 
underlig at turister fra både inn- 
og utland ønsker seg hit. Eller at 
bonde Tor Erik Lind er stolt over 
å vise fram det som gården og 
hjemplassen hans har å by på. 

– Hovedmålet er å utnytte po-
tensialet på gården, og det å tilby 
overnatting, havfiske og båtut-
leie har virkelig slått godt an, sier 
Lind, som etterhvert har føyd La-
vangen Sjøfiske til gårdsnavnet.

Som en ekstra service ordner 
de selv transport for sine gjester 
til og fra flyplassen. De som kom-
mer for rekreasjon og fiske er i all 
hovedsak tyske og svenske turis-
ter. Og mange kommer igjen år 
etter år. 

– Det er et par tyskere som har 
vært her 15 år på rad. De er etter-
hvert sjølhjulpne i båten, slik at 
jeg trenger ikke å være med dem 
ut i det hele tatt, sier han. 

Aa-gård tok i mot sine første 
fisketurister i 1989, og siden har 
det gått i en bratt kurve fra å være 
ei binæring til å faktisk bli hoved-
næringa på gården. Men ikke alle 
fisker fra morgen til kveld. Seson-
gavhengig tilbys de besøkende 
sykkelutleie, grillplass, badstue 
og badestamp, turer i marka og 
fjellet, grottevandring, ridetu-
rer og hestestell. Ja, til og med 
sauesanking, for de som ønsker 
å være med på det. Steile fjell-
vegger trekker en del klatrere til 
bygda, som også finner veien til 
Aa-gård for overnatting og for-
pleining under oppholdet. 

Fra møkk til gourmet
Det er et fåtall som satser på tu-
risme samtidig med full gårds-
drift. Men Tor Erik har inntrykk 

av at turistene synes det er spen-
nende og gjør oppholdet ekstra 
eksotisk.

– De synes det er positivt at jor-
dene blir slått og gjerdene repa-
rert, og at det er grønt og velstelt 
overalt, sier han.

Som vertskap er familien hel-
ler aldri langt unna, om det skul-
le være noe. 

Lind prøver hele tida å utvikle 
turismekonseptet videre, og re-

aliserer den ene «ville» planen 
etter den andre. Som det gamle 
fjøset, som var full av melkekyr 

da han selv vokste opp. 
Her er det ikke man-

ge spor etter verken 
Dagros, Mina eller 
Fina. 43-åringen har 
pusset opp hele bygget 
fra tak til kjeller og kan 
tilby et topp moderne 
kurs- og konferanse-
senter, med møtelo-

kale og restaurant med plass til 
60 personer der det engang sto 
staute melkekyr på bås. Siloen er 
bygget om til restaurantkjøkken, 
der det også er eget slakteri og 
videreforedlingsrom. I vinter var 
turen kommet til at også møk-
kjelleren skulle få sin renessanse, 
og resultatet har blitt et stilfullt 

lokale med et langbord i sen-
trum, der det kan spises god mat 
og inntas husets egen vin. 

– Søsteren min er gift med en 
vinbonde i Tyskland, og vi får vin 
fra dem. Etterhvert kommer vi 
til å arrangere temakvelder, med 
vinsmaking og god, kortreist 
mat, forteller Lind. 

Kortreist mat
Det som serveres på tallerkene til 
turister, møtedeltakere og andre 
besøkende, er for en stor del kjøtt 
fra egen gård eller fra andre lo-
kale produsenter. Bonden på Aa-
gård planlegger å ha et fullverdig 
institusjonskjøkken ferdig denne 
sommeren, med faglært kokk på 
plass gjennom hele året.

– Vi trenger en flink kokk her 
på helårsbasis, en som er kjent 

med norske mattradisjoner. 
Fram til jul består jobben mest i 
å produsere pålegg, til turistse-
songen starter for fullt like over 
nyåret, sier han. 

Ved siden av spiselige produk-
ter, har familien Lind et utsalg 
der det selges alt fra havfiskeut-
styr til spelsauskinn. Og i kroken 
henger hodet til Jervmunn, den 
aller første spelsau-væren deres, 
som har fått en plass i evigheten 
på gården i tillegg til å vandre 
over eviggrønne grasmarker.

Fire hytter av høy standard 
står klar og venter på turistene. 
Selv kalle Lind dem ikke rorbuer, 
ettersom dette er et begrep han 
synes hører bedre hjemme hos 
destinasjoner som Lofoten. Men 
nede ved  strandlinjen ligger de, 
hyttene, og Lind har nå planer 

- Det er ikke så mange som 
har både turister óg gård i 
drift, og turistene 
ser ut til å like det.

Spelsau og sjøfisketurisme hånd i hånd
LAVANGEN: På Aa-
gård Lavangen Sjøfiske 
utgjør turisme hoved-
næringa, med 30 sen-
geplasser, båtutleie og 
en rekke andre fasilite-
ter. Samtidig vandrer 
100 vinterfôrede dyr 
av rasen gammelnorsk 
spelsau rundt i bakkene 
og på fjellet. 

STASELIG KAR: Kajser er den største og eldste bukken bruse på Aa-gård, og det er ikke få avkom som er etter denne flotte krølltoppen. 
Når matfar kommer med litt kraftfôr på lur, lar han seg ikke be to ganger. I likhet med de øvrige sauene på gården er Kajser rasegodkjent 
gammelnorsk spelsau.

SJØCAMP: Tor Erik Lind har i dag fire godt utstyrte hyt-
ter, og går med planer om å bygge tre til. Legg merke 
til at sjøcampen har egen pumpe for drivstoff. – Der 
solgte vi 10.000 liter i fjor, sier han.

BODEGA: Aa-gård har nettopp bygget egen vinkjeller i 
gammelfjøset, og det er lite som minner om møkkjel-
leren som var her i gamle dager. Her tenker bonden å 
arrangere temakvelder med mat og vin som tema. 

GRILLPLASS: Ved sjøcampen har Tor Erik rigget til et 
trivelig uteområde, med bålgrue og grillplass. I bak-
grunnen kommer de to tyske fisketuristene, som har 
vært faste gjester ved gården de siste 15 årene. 



35Landbruksmessa 2017

Åpningstider 7-23 (8-21)

Velkommen innom for en hyggelig handel!

Troms Senterparti                    troms@senterpartiet.no                     www.senterpartiet.no

Besøk vår stand på messa og diskuter
fremtidens landbruks- og distriktspolitikk
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1. kandidat,

stortingsvalget

Rikke Håkstad
ungdomskanditat,

stortingsvalget

Ja til norsk mat!
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Skogene våre er et viktig grunnlag for næringsaktivitet, klimaregulering,
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Spelsau og sjøfisketurisme hånd i hånd

om å sette opp ytterligere tre 
utleiehytter.

– Ja, man er god og lage seg 
arbeid, småflirer han. 

Først ute med gammel- 
norsk spelsau
Da Tor Erik tok over gården på 
åttitallet hadde den vært ute av 
drift ei stund, og spørsmålet var 
da hvem i søskenflokken som 
skulle få den opp og gå igjen. 

– De tre eldste søsknene 
mine rakk å stikke av til Tysk-
land og Tromsø, så dermed ble 
det yngstesønn som ble odels-
gutt på gården. Men sånn var 
det forøvrig med far min, også, 
sier Tor Erik. 

Han bestemte seg for ikke å 
ta opp igjen melkeproduksjo-
nen, men heller gå til anskaf-
felse av sauer. Rasen han valg-
te å satse på var gammelnorsk 
spelsau, og han ble dermed den 
første gårdbruker i Nord-Norge 
med denne rasen. 

– Det er en gjev rase. De går 
ute hele året, de er bare inne 
det første døgnet etter at de er 
født. Lammene har en bratt 
læringskurve, med rovdyr på 
alle kanter. Men både sauer og 
lam er raske til å løpe, og de går 
i flokk i fjellet og grupperer seg 
familievis, sier han.

Ideen om å utnytte så mye av 
sauen som mulig, gjorde at de 
tidlig begynte å berede skinn. 
De har også faste kunder som 
kjøper slakt direkte fra dem 
hvert år.

Etterhvert har stadig flere 
fått øynene opp for denne ro-
buste, helnorske sauerasen, og 
Tor Erik forteller at Aa-gård har 
solgt livdyr både til Balsfjord, 
Bardu og Harstad.

– I fjor solgte vi totalt 75 liv-
dyr, jeg synes det er artig med 

den økende interessen for ra-
sen, sier Lind, som så langt i år 
har fått bestilling på 20 lam og 
5 værer.

Ble pappa for første gang
Selv om det var yngstemann på 
Aa-gård som ble gårdbruker på 
heltid, bidrar de øvrige søskne-
ne på hver sin måte, og i ferier 
er det en selvfølge og stille opp. 
Storebroren, som er bankmann 
i Tromsø, har blant annet ut-
arbeidet noen svært hendige 
lister gården bruker til avlsar-
beidet, der det er full oversikt 
over linjer og hvilke sauer som 
er paret med hvilke værer, for-
ventet antall lam, og mye mer. 

Omtrent samtidig som lam-
mingen tok til, nedkom også 
hans bedre halvdel med et lite 
nurk, og Tor Erik Lind ble pap-
pa for første gang.

Gården har valgt å kjøpe seg 
litt ekstra fri ved å la Landbruk 
Nord ta seg av ansettelser og 
lønn av ferievikarer og avløse-
re, både på helårs- og deltids-
basis. 

– Vi har nok å gjøre, så det er 
godt at noen andre kan ta seg 
av det. Landbruk Nord er profe-
sjonelle og flinke folk, sier Tor 
Erik, og lurer i neste øyeblikk 
på å ta turen til Balsfjord og 
Landbruksmessa i sommer, om 
ikke annet så for å hilse på dem.

Det er liten tvil om at bonden 
i Lavangen har nok å henge fin-
grene i, og han har ingen planer 
om å bremse med det første.

– Jeg har godkjenning for å 
foreta anleggsarbeider og har 
to gravemaskiner, så når sau-
ene er sendt til fjells, tar jeg 
oppdrag med graving, boring 
og sprenging, sier den allsidige 
og idérike bonden på Aa-gård 
Lavangen Sjøfiske.

HELNORSK: Gammelnorsk spelsau er avlet fram for å passe til 
norske forhold. Aa-gård var de første i Nord-Norge med denne 
rasen som går ute året rundt. Og her har alle sauene navn.

NY I VERDEN: Det er hektisk på gården under lamminga på 
ettervinteren og vårparten. Tida inne i «barselsavdelingen»  
varer snaut et døgn for de små krøllete og myke nurkene, før 
de spretter rundt ute på jordene.
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God planlegging og nøye opp-
følging av store investeringer er 
viktige og nødvendige deler av all 
næringsvirksomhet. For mange 
gårdbrukere blir det på ett eller 
annet tidspunkt nødvendig å 
foreta ei investering som går på 
modernisering og/eller utvidelse 
av anlegget, og alt fra utviklings-
planer for hele gården til detal-
jerte byggetegninger og byggele-
delse kan utbyggeren bestille fra 
Landbruk Nord. Avdelingsleder 
Svein Johnsen og ingeniør Roger 
Østvik vil 
med sin 
f a g k o m -
p e t a n s e 
u t g j ø r e 
en ekstra 
tr yg ghet 
for utbygger ved å støtte og bistå 
vedkommende i alle faser av pro-
sjektperioden. 

– Det er viktig at det blir gjort 

grundig arbeid tidlig i prosessen. 
Relativt sett består en større del 
av finansieringa av lån og mindre 
av statlige tilskudd, sammenlik-
net med tidligere. Det er snakk 
om store investeringer, og lønn-
somheten må sikres, sier John-
sen. 

Å sette opp en ny fjøs eller mo-
dernisere et eksisterende bruk, er 
ingen enkel sak å gå i gang med. 
Det er mye å sette seg inn i, man-
ge regelverk som skal tas hensyn 
til og skjemaer å fylle ut. Å søke 

bistand fra Landbruk Nord sikrer 
at utbygger slipper å havne i de 
vanligste fallgrubene som et byg-
geprosjekt i landbruket i verste 

konsekvens kan ende opp med, 
og som kan fordyre og forlenge 
prosjektet.

– Vi kan komme inn og bistå 
bonden i de delene av prosessen 
som han eller hun ønsker, men 
vår erfaring er at vi kan gi aller 
best hjelp i de tilfellene der vi har 
vært med helt fra startfasen, sier 
Johnsen.

Å konkretisere en idé
Landbruk Nord har flere kontorer 
som tilbyr byggeteknisk planleg-

ging. Hallgeir Gravelsæter 
har hjemmekontor på Sen-
ja, og på Leknes i Nordland 
er det Ketil Edvardsen som 
bistår gårdbrukerne med å 
konkretisere byggeplaner og 
få dem gjennomført.

Landbruk Nord har sentral 
godkjenning etter plan- og byg-
ningsloven og jobber i et nettverk 
av norske rådgivere. Er det behov 
for flere impulser i prosessen, er 
det mulig å spille på kompetente 
medarbeidere i hele Norden. 

For å gi et mer nyansert bilde 
at de ulike delene av en bygge-
prosess, deler Johnsen og Østvik 
opp en byggeprosjektperiode i 
flere deler. 

Innledningsvis er det nødven-
dig med et forprosjekt, der bon-
dens ideer og behov innarbeides 
i en helhetlig plan med bygnings-
løsninger, kostnadskalkyler og 
driftsplan. Dette danner grunn-
laget for å søke finansiering hos 
Innovasjon Norge og privatban-
ker.

– Dette tar gjerne mye tid, og 
det er ikke alle søknader som 
slipper gjennom nåløyet. Vi bru-
ker derfor en god del tid sammen 
med søker for å kna til prosjektet 
og få ned kostnadene, uten at det 
blir på bekostning av produktet, 
sier Johnsen. 

Neste skritt på veien er utarbei-
ding av selve byggesøknaden, der 
myndighetene kobles 
inn og rammene av-
klares, og som i slutt-
sum forhåpentligvis 
ender med at kom-
munen stempler og 
godkjenner søknads-
papirene.

Gode kontrakter avgjørende
Når finansieringen er i orden, 
og byggesøknaden godkjent av 
saksbehandler hos kommunen, 
er tiden kommet for å hente inn 
tilbud fra ulike entreprenører. 

Det neste utbygger må ta stil-
ling til er entrepriseform. I det 
ene ytterpunktet er det mulig å 
velge totalentreprise der én kon-
traktør leverer et tilnærmet nøk-
kelferdig produkt. I andre enden 
kan utbygger velge å dele entre-
prisen i en rekke ulike tilbydere. 
Begge har fordeler og ulemper, 
og en kombinasjon kan være 
hensiktsmessig.

– Ved nye store melkefjøs kan 

totalentreprise være aktuelt, men 
ved mer spesifikke behov er det 
ikke sikkert at en totalentrepri-
se kan tilby gode nok løsninger. 
Ofte er det lettere å få med de lo-
kale, små firmaene som kan være 
like gode – og billigere, ved delt 
entreprise. Å bruke lokale hånd-
verkere kan på mange måter også 
være praktisk og tidsbesparende 
i en oppfølgingsfase, sier Østvik. 

Byggeplanleggerne hos Land-
bruk Nord påpeker at de er uav-
hengige rådgivere uten bindinger 
til spesifikke leverandører.

- Det gir oss et godt grunnlag 
for å konkurranseutsette byggin-
ga og innhente tilbud. Det er vik-
tig at gårdbrukeren selv er aktivt 
inne og styrer prosjektet, for det 
er utarbeidete tegninger basert 
på utbyggers kravspesifikasjoner 
som styrer hvilket resultat det 
kommer til å bli, sier de to kolle-
gene ved planavdelingen i Trom-
sø. 

Når utbygger bestemmer seg 
for et tilbud, gir dette grunnlag 
for å skrive kontrakt der det skal 
være god kobling mellom pris og 
kvalitet.

– Det som produseres i forbin-
delse med tilbudskonkurransen 
går direkte inn i kontrakten mel-
lom byggherre og entreprenør. 
Det er lurt å benytte seg av Norsk 
Standard når det skrives kontrak-
ter, og ikke la entreprenørfirma-
ene bruke egne kontrakter, sier 
Østvik, som kan fortelle at de ser 
mye rart i så henseende. Og det er 
ikke alltid at utbyggers interesser 
er sikret og ivaretatt. En god kon-
trakt er derfor en ekstra sikker-
het for byggherren gjennom hele 
prosessen. 

Sikre god overtakelse
Så settes langt om lenge spaden 
i jorda, og ved lokalavdelingen i 
Troms har bygningsingeniør Ro-
ger Østvik etterhvert fått en mer 

aktiv rolle i samarbeidet med 
gårdbrukeren. 

– Landbruk Nord sjekker do-
kumentene det skal bygges et-
ter, følger med om det er laget 
en framdriftsplan, og etterser at 
denne overholdes. Det må også 
være utarbeidet en betalingsplan 
på forhånd som gir forutsigbar-
het under prosessen, og vi gir 
økonomisk oppfølging i tråd med 
budsjett, sier han. 

Ikke minst er det viktig å etter-
se at kritiske punkter som det er 
spesielt viktig at blir riktig, blir 
tilstrekkelig kontrollert. Skulle 
en alvorlig byggeteknisk feil få 
skje på dette stadiet, får det na-
turligvis store konsekvenser for 

resultatet av det ferdige produk-
tet. 

I neste fase skal de ulike delene 
overdras fra entreprenør til bygg-
herre. Omfanget avhenger av 
hvor mange entreprenører som 
har vært inne i bildet i prosjekt-
perioden, og erfaringsmessig er 
det gunstig å ha en tredjepart 
som kan bidra til en forretnings-
messig og god overtakelse av 
anlegget. Ved å bruke Landbruk 
Nord kan gårdbrukeren være 
trygg på at alle avtaler om oppføl-
ging og garantier er på plass.

– Det er ofte her man som 
byggherre er mest sliten og bare 
vil bli ferdig. Men det er viktig 
at det blir gjort riktig, at doku-
mentasjon, som for eksempel 
brukermanualer, er framlagt, og 
at eventuelle alvorlig feil og man-
gler er rettet opp, sier Johnsen.

Ferdigstillelse og garantier
Omsider står byggherren der 
med sitt flunkende nye gårds-
bruk, det være seg nybygget, ut-
videt eller modernisert. Bak ham 
eller henne ligger en lang prosess 
fra den aller første planen ble 
utarbeidet, byggetillatelse søkt, 
finansiering skaffet, anbud inn-
hentet og entreprenører bestilt, 
og til selve byggingen. Sluttpro-
duktet påvirkes av den innsatsen 
som har blitt lagt ned i prosjektet 
på tidligere stadier. Aller mest 
avgjørende er det at alle eventu-
aliteter er nøye gjennomtenkt på 
forhånd. På den måten vil det fer-
dige resultatet bli et anlegg som 
er godt tilpasset brukerens behov 
og forutsetninger. Ikke minst er 
det avgjørende at kontrakter som 
ble skrevet mellom utbygger og 
entreprenører er så tydelige at 
det ikke er det minste rom for 
tolkninger senere, som kan være 
med og skape uheldige og uforut-
sette situasjoner på sikt. 

Når alle ledd i prosjektet har 
vært ivaretatt, og 
utbygger har fått 
hjelp til å sikre 
at alle behov er 
dekket i planleg-
gingsfasen, står 
det forhåpent-
ligvis en fornøyd 

byggherre tilbake, klar til å omsi-
der ta i bruk det ferdige produk-
tet. Er gårdbrukeren heldig vil 
prosjektperioden ende her. Men 
i noen tilfeller gjør den ikke det, 
og da er det godt å ha Landbruk 
Nord i ryggen som sikrer at ga-
rantier som mottaker har krav 
på, overholdes. Her gjelder nor-
malt tre år på bygget, og ett år på 
utstyr etter Kjøpsloven. Det kan 
derfor være nyttig å knytte til seg 
kompetansen til planavdelingen 
for den som har tanker om å gjøre 
endringer på gården sin. 

– Vi kan komme inn og bistå bonden i de 
delene av prosessen som han  
eller hun ønsker

– Vår erfaring er at vi kan gi aller best 
hjelp i de tilfellene der vi har vært  
med helt fra startfasen

n Brøyting, strøing av veger og plasser
n	Transport av asfalt, grus og stein
n	Grave og planeringsarbeid
n	Manuell trafikkdirigering i forbindelse med veiarbeid
n	Følgebilkjøring i forbindelse med spesialtransport
n	Pressing av hydraulikkslanger i moderne slangeverksted
n	Service/rep. av anleggs- og landbruksmaskiner

Tlf. 77 72 11 90 
roy@bmsas.net – facebook: bms as

God planlegging sparer 
bonden tid og penger
BALSFJORD: Svein Johnsen og Roger Østvik ved Landbruk Nord si planavdeling har nyttig kompetanse som selges til 
gårdbrukere i Nordland, Troms og Finnmark i alle faser av byggeprosessen. Det er viktig at bonden selv tar eierskap 
til prosjektet, og vi bistår kunden der de ønsker det, mener de to som til daglig har kontor i Tromsø.
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PLANKOMPETANSE:  Ved Landbruk Nord sine plantekniske avdelingskontorer sitter kompetente personer som kan hjelpe utbyggere i Nordland, Troms og Finnmark. 
Roger Østvik (t.v.) og Svein Johnsen fra tromsøkontoret bistår gårdbrukere i alle faser av prosessen, fra første planutkast og til ferdig produkt.
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TROMSØ: Tromsø 
Brann og redning, 
Fylkesmannen i Troms 
og Mattilsynet samar-
beider om bedre brann-
sikkerhet i landbruket 
i Troms. – Det handler 
om å bli gode i lag, sier 
branninspektørene 
Lise Giswold og Jonny 
Jørstad.

For litt under ett år siden fikk 
branninspektør Lise Giswold og 
hennes kollega ved brannfore-
byggende avdeling hos Tromsø 
Brann og redning, Jonny Jør-
stad, en idé om å sammenfatte 
viktig informasjon om brann-
sikkerhet i landbruket. Tanken 
var å dele det med både kolleger 
og gårdbrukere. Tromsø Brann 
og redning har, i tillegg til egen 
bykommune, tilsynsansvar for 
kommunene Storfjord, Karlsøy 
og Balsfjord. For å danne seg et 
bilde av situasjonen besøkte de et 
par gårder, der de opplevde å bli 
tatt i mot med åpne armer. Det de 
to først av alt bet seg merke i, var 
at landbruksnæringa skiller seg 
ut fra andre bygninger som sko-
ler og barnehager ved at det også 
er dyr med i bildet. 

Ut på gårdsbesøk
Dette utløste et ønske hos Gis-
wold og Jørstad om å finne en 
måte å ivareta brannsikkerhet 
på som var spesielt rettet mot 
landbruket og som ga gode og 
relevante løsninger for gårdbru-
kerne.

– Vi så at flere andre regelverk 
grep inn i dette arbeidet, for ek-
sempel gjaldt dette Mattilsynet, 
og vi ønsket derfor et samarbeid 
med dem. Tromsø kommune har 
ikke det største landbruket, men 
sammen med Mattilsynet har vi 
vært på befaring på en rekke går-
der, sier Giswold.

Tidligere i vinter deltok de to 
brannvernerne på fagseminar for 
bønder, der de fikk treffe og snak-
ke med flere gårdbrukere og bli 
bedre kjent med deres hverdag. 
Med det utvidet branninspektø-
rene ytterligere sin forståelse om 
temaet forebyggende brannvern 
i landbruket.

Vil nå ut til flere
Og det var nettopp under semi-
naret «Tryggere sammen» at 
Marianne Uleberg hos Fylkes-
mannen i Troms fikk et innblikk 
i prosjektet til den forebyggen-
de avdelinga hos Tromsø brann 
og redning. Kurset i regi av 
Tromsøysund bondelag gikk på 
sikkerhet generelt og omhandlet 
beredskap rettet mot flere felt, 
inkludert brann. Giswold og hen-
nes kollega inviterte seg selv til å 
delta, og Uleberg syntes det var 
utrolig flott at en annen instans 
på eget initiativ kastet sitt blikk 
på landbruket. Hun ønsket der-
for å støtte opp om dette arbei-
det.

– Dette er jo ikke den faggrup-
pen vi arbeider mest sammen 
med, og vi er derfor kjempefor-
nøyd med å være en del av det-
te prosjektet. Fylkesmannen er 
naturligvis opptatt av at dette 
også skal komme gårdbrukere i 
resten av fylket til gode, ikke bare  
i de fire ansvarskommunene til 
Tromsø Brann og redning. Vi øn-
sker å være på tilbudssida og har 
inntrykk av at branninspektøre-
ne ønsker det samme, sier hun, 
og håper riktig mange tar turen 
innom standen deres på Land-
bruksmessa.

Ressurs, ikke pekefinger
Det som i startfasen var tenkt 
som et par gårdsbesøk og en liten 
informasjonsfolder, har i løpet av 
året vokst til å bli noe langt større. 
Uleberg anslår at de to brannin-

spektørene har vært på om lag ti 
gårdsbesøk enten alene, sammen 
med Mattilsynet, sammen med 
Fylkesmannen, eller alle de tre 
aktørene samtidig. Med utgangs-
punkt i den informasjonen de 
har samlet, blir nå neste fase å 
oppsummere resultatet i en in-
formasjonsfolder eller brosjyre. 

Selv om Uleberg har inntrykk 
av at det er stor bevissthet om 
brannberedskap blant gårdbru-
kerne, tenker hun at det alltid vil 
være spørsmål, og det å vite at en 
har noen en kan spørre, kan være 
betryggende.

– Det er viktig for oss at vi ikke 
skal være en ny pekefinger, men 
heller være på tilbudssida. Vi har 
lyst til å se hvordan vi kan bruke 
og eventuelt videreføre den fol-
deren vi lager, sier Uleberg, og  
utelukker ikke at prosjektet kan 

reise rundt og undervise gård-
brukere, eller å samle sammen 
brann- og redningspersonell fra 
hele fylket til en informativ tem-
adag eller liknende hos Tromsø 
Brann og redning. 

Dyretragedier
Lise Giswold støtter Uleberg fullt 
ut i nettopp dette med at deres 
rolle ikke er å være et nytt tilsyn, 
men heller være en ressursin-
stans for de som allerede har det-
te ansvaret, og ha en dialog med 
dem. 

– Jeg har erfaring med tilsyn av 
boliger fra tidligere, og også sko-
ler og barnehager. Det var inter-
essant å få ta del i og snakke med 
folk som driver med dyr, og det er 
dyreaspektet som gjør brannsik-
kerhet i landbruket så spesielt, 
sier Lise Giswold.

I fjor omkom så mye som 8000 
dyr i branner, og det at anlegge-
ne blir stadig større, gjør at også 
omfanget av tragedien vokser 
når uhellet er ute. Jonny Jør-
stad opplyser at det statistisk 
sett forekommer ett og et halvt 
branntilløp hvert år bare i Bals-
fjord kommune.

– Får vi bukt med branntillø-
pene og årsakene til disse, vil det 
heller ikke oppstå branner, sier 
han. 

Også Mattilsynet syntes et 
samarbeid om brannsikkerhet og 
brannforebygging var en svært 
god idé. Harald Os ved Mattilsy-
nets distriktskontor i Tromsø sier 
at deres innfallsvinkel til prosjek-
tet var ei kjærkommen mulighet 
til utveksling av informasjon 
mellom etatene. 

– Vi har drevet og gått gjennom 
en god del sammen med brann-
vesenet som ikke har hatt så stor 
erfaring med brannsikkerhet i 
fjøs tidligere, for å lære dem litt 
mer, sier han.

Rømningsveier
Ved en eventuell brann eller til-
løp til brann foreligger det klare 
prosedyrer for å få til en raskest 
mulig evakuering, enten det drei-
er seg om en skole, en barnehage 
eller en annen bygning der det 
befinner seg mange mennesker.  
Like enkelt er det ikke å få kyr, 
sauer og geiter til å gå i riktig ret-
ning i en nødsituasjon. 

– Én av de tingene vi har kik-
ket på, er nettopp dette med 
rømningsveier. Dette er noe 
gårdbrukerne  sjøl har tenkt 
igjennom. Med å delta med stand 
under Landbruksmessa, håper vi 
det kan bli en interessant og læ-
rerik dialog og komme fram nye 
tanker, mener Os, som i likhet 
med Fylkesmannen håper riktig 
mange kommer innom for å slå 
av en prat om brann og brann-
forebygging under messedagene. 

Alarmsystemer og 
beredskapsplan 
Tidlig varsling og gode bran-
nalarmsystemer har i følge Lise 
Giswold avgjørende betydning 
ved et branntilløp i en driftsbyg-
ning eller et hus på et gårdsbruk.

– Vi bor i en landsdel der det 
kan være langt til nærmeste 
brannvesen, og da er et godt 
varslingssystem avgjørende. På 
den annen side er det viktig at 
beredskapsstyrken som kommer 
til brannen vet hva de kan vente 
seg, for eksempel hvilken type 
dyr som befinner seg i driftsbyg-
ningen, og hvor mange, sier hun. 

Tall fra Landbrukets brann-
vernkomité viser at det på lands-
basis i fjor kom inn erstatnings-
krav til forsikringsselskapene 
i forbindelser med 403 større 
landbruksbranner. 180 av tilfel-
lene var boligbranner, mens 223 
var i driftsbygninger. Totalt gikk 
verdier for 511 millioner kroner 
tapt.

I de tre nordligste fylkene var 
det i fjor registrert 22 store bran-
ner i boliger og på samme måte 
16 branner i driftsbygninger, med 
en samlet erstatningssum tett på 
27,3 millioner.  

INITIATIVTAKERE: Lisa Giswold og Jonny Jørstad jobber på avdeling for forebygging og brannsikkerhet 
hos Tromsø Brann og redning. De har engasjert seg i brannvern i landbruket, og har etterhvert også fått 
med seg Fylkesmannen og Mattilsynet i prosjektet, der målet er å få utarbeidet en informasjonsbrosjyre 
rettet mot landbruket, og kanskje også drive undervisning både av bønder og brannkonstabler. 

Bedre sikkerhet i ei 
brannutsatt næring
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www.senja-avfall.no

Et felles løft for miljøet
www.senja-avfall.no

 
Petersborgveien
9050 Storsteinnes

Tlf. 03520
www.felleskjopet.no

På vår stand kan du også 
treffe representant fra STIHL

Gode messetilbud!

Gode råd
for brann-
forebygging

Det er flere forhold 
som er med på å skape 
brannfarlige situasjoner 
i landbruket. Landbru-
kets brannvernkomité 
foreslår disse forebyg-
gende tiltakene:

1. Kontroll og 
vedlikehold av 
elektrisk anlegg 
Elektrisk anlegg eller 
-utstyr har ofte tøffe 
vilkår i landbruket, og 
to av tre branntilløp er 
direkte forårsaket av 
feil her. Etter en del år 
kan det være behov 
for å rehabilitere hele 
anlegget for å redusere 
brannfaren så vel som 
strømregninga. Det an-
befales også el-kontroll 
med varmesøkende 
kamera utført av ser-
tifisert personell for å 
oppdage risikofaktorer.

2. Rydd opp!  
Ryddige driftsbygninger 
og orden på uteare-
alene hindrer rask 
brannspredning.

3. Vær forsiktig ved 
bruk av grill/åpen ild 
I tørre perioder tørker 
skog, gress og lyng 
fort opp og forårsaker 
brann. I skog- og land-
brukssammenheng er 
det ikke uvanlig å fjerne 
dødt plantemateriale 
som skogsavfall, halm 
og gress ved å brenne 
det opp. Det er imidler-
tid forbundet med stort 
ansvar å tenne ild på 
denne måten. Hvert år 
går dessverre drifts-
bygninger og bolighus 
tapt som følge av at 
bråtebrenning kommer 
ut av kontroll. 

4. Forskriftsmessig 
kontroll av slokkeut- 
styret i både privat-
boliger og driftsbyg-
ninger 
For privatboliger én 
gang hvert femte år, for 
driftsbygninger hvert år. 

5. Få bukt med ska-
dedyr 
Rotter og mus kan 
ødelegge det elektriske 
anlegget. I tillegg til stor 
fare for brann, kan repa-
rasjonsomkostningene 
som følge av gnager-
skader bli omfattende. 

6. Skift blinkende 
lysstoffrør! 
Kontaktfeil kan gi 
overbelastning.

7. Sikkerhet ved 
varme arbeider 
Bruk av verktøy 
med åpen flamme, 
sveising, skjæring, 
bruk av vinkelsliper og 
varmluftspistol er svært 
brannfarlig og er årsak 
til en rekke branner. 
Uforsiktighet kan 
medføre avkortning i 
forsikringsutbetalingen. 
Utførelse av varme ar-
beider for andre krever 
et eget sertifikat. 
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Tlf.: 03520 • www.felleskjopet.no

Det lønner seg å tilsette Ensil i surfôret
•  4 ganger mer sukker enn i ubehandlet surfôr
•  40% lavere ammoniakkverdier
•  30% reduksjon av tørrstofftapet i ensileringsprosessen

Resultatet er større produksjon av fôr fra egen gård.

Ensil 
– tar vare på verdiene i graset!

Husk 
foredrag!

Se program
for tidspunkt.

÷10%
… på hele  

butikken under 
messa!

Lørdag 24.6. kl. ...... 10-16

Storsteinnes, tlf. : 77 72 02 70

Stoff og Ide

n Elektrikerarbeid
n Rådgivning og  
 prosjektering
n Tilstandsvurdering  
 av elektriske anlegg  
 (NS 3600)

Tlf. 412 92 952 – ikwelektro@gmail.com
Sagelvvassveien 486 – 9050 Storsteinnes                                                       

Lokal elektroinstallatør

I flere år gikk Siw-Merete Risto 
fra Straumfjordnes utenfor Stor-
slett med en drøm om å bygge og 
starte med eget ysteri og gårdsbu-
tikk i tillegg til den vanlige gårds-
drifta. Og som så mange andre lot 
hun seg stoppe av alt papirarbei-
det som følger med: Å sette opp 
en forretningsplan, og få til å na-
vigere gjennom det overveldende 
skjemaveldet. 

– Akkurat dét prosjektet har jeg 
begynt på mange ganger, men al-
dri fått fullført. NUG-kurset var 
en super mulighet til å få sortert 
tanker og få dem ned på papiret 
i form av konkrete planer, sier 
nordreisakvinna, som var ferdig 
med kurset nå i vår.

Kurset Næringsutvikling på 
gården (NUG) er i regi av Land-
bruk Nord. Kurset er på ti dager 
fordelt på fem to-dagerssamlin-
ger, og målet er å lede deltakerne 
fra idé til ferdig plan og gi et godt 
grunnlag for gjennomføring. I 
løpet av kurset er deltakerne inn-
om et vidt spekter av temaer: Fra 
visjoner og vurderinger av går-
dens ressurser, idéutvikling og 
personlig motivasjon, til økono-
mi og markedsføring. Utvidelse 
av eksisterende drift kan være 
svaret for noen, omlegging av 
driften aktuelt for andre, mens 
enkelte kan ha tanker om å gå i 
gang med noe helt nytt og utra-
disjonelt. NUG gir deltakerne 

Ett skritt nærmere å realisere drømmen

muligheten til å tenke nytt, og 
alt ender opp i en ferdig forret-
ningsplan som er kvalitetssikret 
og godkjent av programmets eget 
lokale ekspertpanel. 

Informasjonsutveksling
Deltakerne får i løpet av kurset 
hjemmelekser og må bidra på uli-
ke måter. Gruppearbeid er også 
en viktig del. Det å få mulighet 
til å møtes og samarbeide med 
andre i samme situasjon viser seg 
ofte å være svært viktig. Verdiful-
le erfaringer deles, og Siw-Merete 
Risto tror at nettopp denne delen 
av kurset har lagt grunnlaget for 

framtidige forretningsamarbeid.
– Jeg har opplevd det som vel-

dig positiv å kunne knytte kon-
takter med andre som ønsker 
å utvikle gården. Det er flott å 
kunne diskutere planer i en liten 
gruppe, komme med ideer og 
kanskje forkaste ideer som du ser 
ikke er gode nok. Du finner ut om 
planene er gjennomførbare, set-
ter opp kalkyler og budsjett og ser 
om det er penger å tjene, eller om 
planene bare må forbli en drøm, 
sier hun.

Samhandlingen med de øvrige 
på kurset tror Risto er med på å 
kvalitetssikre forretningsideen 

samtidig som den utvikles. 
– Her må du tenke gjennom 

alle ledd i det å starte en bedrift. 
Jeg har satt opp en tidsplan for 
mine drømmer, og arbeider nå 
med å realisere dem. NUG-kur-
set var viktig for at jeg nå tør å ta 
skrittet videre og starte med et 
lite ysteri og gårdsutsalg, som jeg 
håper å videreutvikle, sier nord-
reisakvinna. 

Opptatt av å ha «glade» dyr
På Strømmen gård har ekteparet 
Siw-Merete Risto og Morten Risto 
drevet med geit og sau siden 
1996, da de tok over gården et-

ter hennes far. Siw-Merete deler 
raust av livet på gården med sine 
bildefølgere på Instagram under 
navnet «Gardskjerringa», og også 
på Facebook har Strømmen gård 
ei egen side. Paret har i dag 90 
melkegeiter, 65 hvitsau og 25 vill-
sau på gården. 

– Vi er i hovedsak melkebøn-
der, men ønsker å utnytte alle 
ressursene som gården har. 

Dyra var på gården da vi tok 
over, og vi har siden da videreført 
og utviklet drifta, sier Morten 
Risto.

Ekteparet forteller at de gjen-
nom årene har sanert både gei-

NORDREISA: Norsk landbruk er i end-
ring. Det fordrer at gårdbrukere tenker 
nytt om hvordan de kan leve av går-
den. Siw-Merete Risto var på kurs for 
å få gode ideer til alternative nærin-
ger, og nå satser hun og ektemannen 
for fullt på eget ysteri og gårdsbutikk 
fra Strømmen gård.

TRIVELIG  
HVERDAG:  

På Strømmen 
gård har Siw-Me-

rete og Morten 
satset på sau og 

geit. Samarbei-
det med Land-

bruk Nord og 
med Arktisk  

Kje mener paret 
har vært nyttig 

for dem. 
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Elektrisk feiemaskin Elektrisk fjøsskrape
perfekt til forbrett - 
uteområder osv.
85cm i arbeidsbredde

Leveres med 24V lader
-Vekt: 134 kg

Besøk oss på stand
på Landbruksmessa

Westermann fjøsskraper er lettkjørte og svært
effektive maskiner som gjør renholdet til en lek.
De finnes i flere modeller.

Batterilader er inkludert.  Feiemaskinen kan utsty-
res med sideskinne. Maskinen egner seg godt både 
til innenbørs og utendørs bruk.

Tlf. 482 32 011    www.omli.no
7760 Snåsa     aomli@live.no

Sørkjos Storbil AS
Brennmoveien 24, 9050 Storsteinnes • Tlf. 975 98 013  

sorkjosstorbil@gmail.com

• Kjetting • Lastsikringsutstyr  
• Batteri • Lys  • Div. rekvisita

Godkjent verksted for traktor og kjøretøy 
over 3500 kg. Dekk og felg til lastebil, 

traktor og anleggsmaskiner.

Troms Bonde-
og Småbrukarlag

Globalt ansvar – lokal mat

Ett skritt nærmere å realisere drømmen

te- og saubesetningen, slik at de i 
dag kun har friske dyr. Strømmen 
gård er avlsbesetning på geit og 
er egen inseminator både på geit 
og sau. 

– Avl er viktig både i geite- og 
sauebesetningen, vi kårer både 
bukker og værer. Friske, «glade» 
dyr er viktig for oss, sier ektepa-
ret.

Risto har de siste årene utvidet 
bruket med mellom fem og ti gri-
ser på sommerstid som de hevder 
at de har bare for moro skyld.

– Grisen har gått i «hagen» og 
pløyd opp den, synd vi ikke kan 
lære dem å plukke stein også, ler 

Siw-Merete. 
Grisene slaktes og selges direk-

te til forbruker. Risto forteller at 
de har en nisjeavtale med Nor-
tura som gir dem mulighet til å 
kjøpe sine egne slakt tilbake fra 
dem for direktesalg til kunder. 

– Dette gjelder både lam, kje og 
griseslakt som kundene bestiller 
fra oss. Mange ønsker å kjøpe 
kjøtt direkte fra gården og det er 
vi glade for, sier paret.

De selger også skinn fra kje og 
villsau på markeder og messer. 

Kjekjøtt som delikatesse 
Ekteparet fra Nordreisa er også 

medlemmer av Arktisk Kje. Det 
er et nettverk av produsenter 
som har interesse for kjekjøtt, der 
målet er å utnytte kjekjøtt som 
ressurs, og bygge en sterk og bæ-
rekraftig merkevare. 

– Vi glade for å være med i Ark-
tisk Kje. Vi har aldri likt det og 
måtte avlive kje rett etter fødsel, 
det er en stor ressurs som ikke 
blir brukt, og kjekjøtt er en deli-
katesse. Da ideen om Arktisk kje 
kom opp, måtte vi bare bli med, 
og i dag forer vi opp ca 40-50 kje 
hvert år. Vi ønsker å fore opp alle 
og håper vi får plass til det snart, 
sier Siw-Merete, som i tillegg til 

gårdsbutikk og ysteri også plan-
legger å bygge ut fjøset. 

Strømmen gård  leverer kje-
slakt til Arktisk Kje som samar-
beider med blant andre Mydland 
AS. Som geitebønder er ekteparet 
Risto svært fornøyde med denne 
løsningen.

– Det gir oss muligheten til å 
utnyttet den ressursen som kje-
kjøtt er, samtidig som vi kan fo-
kusere på å være melkebønder. 
Uten et samarbeid med Arktisk 
kje og Mydland hadde vi ikke 
fått omsetning på så mye kjekjøtt 
som vi gjør nå, sier de.

God nytte av samarbeidet 
med Landbruk Nord
Siw-Merete og Morten velger å 
la Landbruk Nord ta seg av mye 
av papirarbeidet som følger med 
gårdsdrifta, ikke minst gjelder 
dette lønnsadministrasjon.

- Landbruk Nord letter papir-
arbeidet for bonden.  Vi har nok 
å gjøre på gården, og de frigjør 
noen timer for oss i en travel 
hverdag.  De gjør det lettere og ha 
ansatt avløser, og lønning av hen-
ne. De letter arbeidet vårt som ar-
beidsgiver mye, sier de. 

Nå har Risto planer om å bygge 
på fjøset og i tillegg bygge et eget 
ysteri. Erfaringa deres er at Land-
bruk Nord har dyktige arkitekter 
som kan gi god hjelp i planleggin-
gen. 

- Vi har hatt en arkitekt som 
selv er født og oppvokst på gård, 
og dermed forstår problemene og 
ser mulighetene i eksisterende 
bygg. Han lytter og prøver etter 
beste evne og løse de problemene 
vi kommer med, sier Risto.

Også Ellen Reiersen har vært 
en nyttig samarbeidspartner. 
Hun er Landbruk Nord sin råd-
giver innen jord- og plantekultur 
på Storslett og har samarbeidet 
med ekteparet Risto om et kjebei-
te- prosjekt, blant annet satt opp 
en gjødselplan for dem og hjulpet 
til med å planlegge grøfting.

-Landbruk Nord er gull verdt 
for oss, konkluderer de to gård-
brukerne fra Nordreisa.

EGNE PRODUKTER: Drømmen er eget 
gårdsysteri, og nå er planene ett skritt nær-
mere realisering.
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IMMER BESSER

 

VI STREKKER OSS LENGER
FOR Å GI DEG EN ENKLERE HVERDAG

WAB28266SN 
Vaskemaskin
•	 6	kg	kapasitet

•	 1400	o/min

•	 VarioPerfect	sparer	
	 opptil	40%	tid

Xcover 4 
Smarttelefon
•	 Ekstra	holdbar	utførelse

•	 Knapper	som	kan	
	 brukes	med	hansker

•	 Vanntett	og	utbyttbart	
	 batteri

LR 8 S1 W 
Kombiskap
•	 Kjøleskap:	228	liter

•	 Fryser:	111	liter

•	 Høyde:	188,8	cm

•	 Less-frost

SMU24AW01S 
Oppvaskmaskin
•	 12	kuverter

•	 Lydnivå:	48dB

•	 VarioSpeed

•	 Justerbar	overkurv

C6 Biladapter 
med DAB+
•	 Service	following

•	 Linje	inn	og	ut

•	 Årets	DAB-produkt	2016/17

Åpningstider: Man-tor 09–16.30 • Fre 09–17 • Lør 10–14 Strandveien 4, 9050 Storsteinnes • E-post: nilradio@online.no • Tlf 77 72 00 75

U50S7906 50 tommer SMART-TV
•	 Ultraslim	(9,9	mm)

•	 UHD

•	 4x	HDMI

•	 DVB-T2/S/C2

2.999,-

2.499,-

3.999,-

2.999,-

1.299,-

4.999,-

SJEKK PRISEN

SJEKK PRISEN

SJEKK PRISEN

SJEKK PRISEN

SJEKK PRISEN

SJEKK PRISEN

(Åpen	telefon)

STORSTEINNES
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Norsk gras for 
10 milliarder

D
igitalfabrikken.no

Knowledge grows

DOBLINGSPOTENSIALE
Vinneren av Avlingskampen 2014 
hadde 1 158 kg tørrstoff og 987 FEm 
(forenheter). NIBIOs statistikk viser 
at gjennomsnittsavlingen i Norge er 
580 FEm per dekar i 2014. 
Hva er potensialet på ditt bruk?

Har du tenkt på at grovfôret i norsk melkeproduksjon har 
en førstehåndverdi på 6,2 milliarder kroner per år? 
Tar vi med kjøttproduksjon på storfe og sau er verdien av 
norsk gras nærmere 10 milliarder.

www.yara.no

Landbruk Nord ønsker å ha kontakt med 
bonden, og for dem er det viktig at deres 
medarbeidere kjenner til de lokale forut-
setningene for å drive landbruk nettopp 
her. Av den grunn er Jan Svendsen ansatt 
som rådgiver for jord- og plantekultur ved 
Landbruk Nord sitt lokalkontor i Tana et-
ter at Troms og Øst-Finnmark når er blitt 
til én region.  Avdelingskontoret er lokali-
sert til Tana videregående skole. 

Etter å ha jobbet med landbruksrådgi-
ving i Tana siden han kom flyttende fra 
Pasvik i 2008, trapper Svendsen for tiden 
ned for å tre inn i pensjonistenes rekker.

– Jeg er ved avdelingskontoret to dager 
i uka og jobber litt på Tana videregående 
skole i tillegg. Jeg har avtale med Land-
bruk Nord ut juli måned, men har også et 
par pågående prosjekter her oppe som jeg 
likevel vil følge utover høsten, så det kan 
hende jeg fortsetter litt til, sier 66-åringen. 

– Tanakontoret viktig
Øst-Finnmark forsøksring har eksistert 
i mer enn 40 år til det for noen år siden 
ble endret til Landbruksrådgiving Finn-
mark. Nå har kontoret igjen skiftet navn 
og i tillegg blitt en del av en felles Troms 
og Finnmark-region som organiseres fra 
Landbruk Nord sitt hovedkontor på Stor-
steinnes. Ifølge Svendsen er det gjødsel-

planlegging og annen plantefaglig råd-
givning, og planlegging av grøfter som er 
mest aktuelt akkurat nå.

Han mener det uten tvil er behov for et 

eget kontor med rådgivingstjeneste innen 
jord- og plantekultur i Tana. 

– Men det avhenger litt av medlemme-

ne, også, og at de ikke sitter for lenge på 
gjerdet og venter og ser, slik jeg har inn-
trykk av at de gjør som følge av omstil-
lingsprosessen, sier han. 

Beholder lokalkontor i Tana
TANA/BALSFJORD: For bønder 
i Øst-Finnmark er det gledelig 
at Landbruk Nord oppretthol-
der sitt avdelingskontor i Tana 
også etter omstillingsprosessen 
til Norsk Landbruksrådgiving 
(NLR). 

SNARVISITT: 
Jan Svendsen 
er ansatt som 
rådgiver på 
Tana-kontoret, 
som ligger ved 
Tana videregå-
ende skole.  
Her med en liten 
lodden kar på 
besøk.
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Lørdag 24.juni

10.00 Messeportene åpner

11.00 Gjeterhund oppvisning v/Balsfjord sau   
 og Geit. Ved dyrestand

11.00-13.00 Runderidning for barn ved dyrestanden

12.00 Slokkeøvelse m/Tromsø brann og  
 redning – på stand nr.21

12.00-14.00 Møte med politikere i samarbeid med   
 Nordlys v/Skjalg Fjellheim og Fylkes- 
 kommunen v/Willy Ørnebakk 
 «Nasjonale føringer og rammebeting- 
 elser for Nordnorsk landbruk» På Amfiet,  
 Storsteinnes skole 
 Møteleder: Skjalg Fjellheim

13.00 Oppvisning: «Lyngshestens historie og   
 bruksområde» - v/Lyngshestlandet og  
 hestesportlaget MIKS - ved dyrestand

13.30 Kalvemønstring

14.00 Slokkeøvelse m/Tromsø brann og  
 redning – ved stand nr. 21

14.30-15.15 Ensilering og rundballefolie – økt produk 
 sjon fra grovfôret v/Jan Håvard Kingsrød,  
 produktsjef konservering, Felleskjøpet   
 Agri. Miniseminar i 2.etg. i Balsfjordhallen 
 
15.15-16.00 Kutrafikk og smakelig grovfôr v/Ann   
 Lisbeth Lieng, fagkonsulent, Felleskjøpet  
 Agri. Miniseminar i 2. etg. i Balsfjordshallen

15.00 Bueskyting fra hest v/Arctic Mounted  
 Archers/MIKS ved dyrestand

17.00 Turmarsj til Balsokken v/Balsfjord og omegn  
 turlag. Oppmøte på Balsokkveien.  
 Turleder: Guri Anne Ryeng-Berglund. 

18.00 Messeportene stenger

21.00-02.00 Messefest i Balsfjordhallen v/STIL 

Søndag 25.juni

10.00 Messeportene åpner

11.00-13.00 Runderidning for barn, ved dyrestanden

11.00 Gjeterhund oppvisning v/Balsfjord sau og  
 Geit, ved dyrestand

12.00 Slokkeøvelse m/Tromsø brann og redning -  
 ved stand nr. 21

13.00  Skeid: Oppvisningen ved dyrestand

12.30-13.15 Ensilering og rundballefolie – økt produksjon  
 fra grovfôret v/Jan Håvard Kingsrød,  
 produktsjef konservering, Felleskjøpet Agri. 
 Miniseminar i 2.etg. i Balsfjordhallen 

13:15-14:00 Kutrafikk og smakelig grovfôr v/Ann Lisbeth  
 Lieng, fagkonsulent, Felleskjøpet Agri. 

14.00 Slokkeøvelse m/Tromsø brann og redning -  
 ved stand nr. 21

16.00 Messeportene stenger 

Billettpriser:    

Voksne: kr. 100,- 
Barn u/15 år kr. 50,- 
 
Gratis parkering

Åpningstider:

Lørdag  24.juni  kl.  10.00 – 18.00 
Søndag 25. juni kl.  10.00 – 16.00

Program for landbruksmessa 2017

Høyhopping og  

LEGO-bygging vil foregå i 

hele messas åpningstid  

– begge dagene!

4H vil ha  

forskjelige aktiviteter 

for barn hele  

lørdagen!

MOAN BAD 
Åpningstider:  

Lørdag: kl. 1200 – 2100 
Søndag: kl.1100 -1600

Billettpriser: 
Barn kr. 41,-Voksen kr. 82,- 

Familie (2+2) kr. 205,-
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