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Orkel Direkte AS I Tlf.: 993 49 360 I E-post: salg@orkel.no I Web: www.orkel.no 

GP 1270 Kombi er en videreutvikling av våre velkjente GP 1260-presser: 
- Komplett syreutstyr med automatisk start og stopp
- Glidelager med automatisk smøring på alle ruller og automatisk 
   kjedesmøring
- Snitteverk i Hardox stål
- Orkel HIT bredplastsystem som legger bredplasten over kanten
- Nå med Drop Floor/senkbart knivgulv

Vi kan rundballepresser, ta kontakt i dag for en hyggelig maskinprat!

Orkel GP1270 Kombi

NÅR DRIFTSSIKKERHET OG 
FÔRKVALITET TELLER

LANDBRUKSMESSA
I BALSFJORD 2019

Velkommen innom Orkel-
standen for en kopp kaffe og en 

hyggelig maskinprat. 
Vi sees!

Landbruksmessa 2019 går av stabelen lørdag 29. juni 
og søndag 30. juni på Moan idrettsområde i kommu-
nesenteret Storsteinnes, Balsfjord kommune. 

Vi har gleden av å invitere deg til to innholdsrike 
dager!

Vi jobber med å få landbruksmessa til å bli en 
arena for Nord-Norge, med en næringspolitisk profil. 
Ei messe som kan bli en møteplass for diskusjoner og 
debatter som er høyaktuell for landbruket i framti-
den. I år har vi lykkes med et variert og godt program 
som vil være en god start i dette arbeidet.

Vi er så heldige å få landbruks- og matminister 
Olaug Vervik Bollestad til messa lørdag. Hun vil 
møte landbruksnæringa med innlegg og debatt om 
blant annet satsinger i jordbruket, samt utvikling og 
muligheter i nordnorsk landbruk. I tillegg har Troms 
Bondelag v/Svein Olav Thomassen og Troms Bonde- 
og småbrukarlag v/Birger Bull innlegg. Alle som er 
interessert i landbruk er velkommen til debatten, 
hvor du også har anledning til å stille spørsmål. I 
tillegg til dette foregår klimakonferansen med tema 
landbruk lørdag, og tema skogbruk søndag. 

I år har vi mange aktiviteter på messas område. 
Landbruk Nord, Balsfjord Bondelag og Balsfjord 
bonde- og småbrukarlag har jobbet sammen med 
aktivitetssiden, som er rettet mot besøkende, familie, 
unger, i tillegg til å være et utstillingsvindu og fag-
messe for bonden. 

Storsteinnes Idrettslag (STIL) selger grillmat, 
kioskvarer, kaffe og grøt. Nytt i år er fårikål og salt-
kjøtt av ungsau – alt dette får du kjøpt på STIL sine 
utsalgssteder på grillområdet, i kiosk i handlegata, 
samt i andre etasje i idrettshallen.

Dyrestand med utstilling og visninger av dyrene 
som bor på gårdene i Nord-Norge er et viktig og fast 
innslag. I tillegg til de tradisjonelle produksjonsdy-
rene har landbruksmessa i år spisset seg på smådyr 
som kaninunger, hønsekyllinger, andekyllinger, 
kalkunkyllinger m.m. Her vil det også bli mulighet 
for å kjøpe kyllinger. 

Som om ikke alt dette var nok, vil du også kunne se 
kalvemønstring, gjeterhundoppvisning, trekunstner 
Oliver Vogt og moteoppvisning. Årets messe er rett 
og slett full av aktiviteter – for enhver smak. 

Til slutt vil jeg takke alle utstillere som melder seg 
på messa.

Takk til alle dugnadsfolkene.
Takk til Balsfjord Bondelag og Balsfjord Bonde- og 

småbrukarlag for samarbeid.
Takk til ansatte i Landbruk Nord.
Ta med familie, venner og kjente og kom til Land-

bruksmessa i Balsfjord. Kos deg med variert program 
med mange aktiviteter i tillegg til god mat og trivelig 
atmosfære. Velkommen!

Velkommen
til Landbruks-
messa 2019

Gleder seg til ei innholdsrik messe

KLAR FOR STORINNRYKK: En drøy måned før messa er Moan idrettsområde nesten helt snøfritt og opptørket. 

Landbruksmesseavisa 2019

Produsent: 
Nye Troms AS

Annonser: 
Geir Evanger

Trykk: 
Polaris Trykk Harstad

Redaktør: 
Lill-Karin Elvestad

Opplag: 
18 300

Distribusjon: 
Posten 

Unni Furumo
Daglig leder, Landbruk Nord
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Vekst og utvikling gjennom arbeid

www.sandbuktas.no • Tlf 919 19 720

Sandbuktveien 16, 9050 Storsteinnes

Åpent alle hverdager 09 - 15
Velkommen til Sandbukt!

Brukthandelen 
vår er full av 

spennende varer!
Vi har også egenproduserte  
varer som husflid, jobbfrukt,  

tennbriketter, strøsand++

Vi tilbyr også vaskeritjenester!

www.traktorpikene.no

Traktorpikene kommer til messa

Flotte og behagelige 
arbeidsklær for kvinner

Du finner oss på stand 67

Matjorda er grunnlaget
for det arktiske landbruket.
Visste du at det er driveplikt på alt jordbruksareal?
Møt oss på landbruksmessa i Balsfjord

FOTO: ARNE JOHANSON

Gleder seg til ei innholdsrik messe Messecamp
Kommer du til Balsfjord 
med campingvogn, bobil 
eller telt, er det mulig å fin-
ne plass i sentrum av Stor-
steinnes. Ta gjerne kontakt 
med Landbruk Nord for 
nærmere anvisning. I til-
legg er det overnattings-
muligheter på Malangen 
resort og Vollan gjestestue.

KLAR FOR STORINNRYKK: En drøy måned før messa er Moan idrettsområde nesten helt snøfritt og opptørket. 

Messefest
Storsteinnes idrettslag 
(STIL) arrangerer messe-
fest i Balsfjordhallen lørdag 
kveld. Countrybandet Mo-
vin’ Time med medlemme-
ne Tonje Schjølberg, Tom-
my Schjølberg, Aleksander 
Schjølberg, Kim Karlsen og 
Daniel Martinsen spiller 
opp med god dansemusikk. 

BALSFJORD: Aldri 
før har programmet 
på landbruksmessa 
vært så fullpakket.

PÅ MESSA

– Det er første gang siden 
Landbruk Nord tok over ar-
rangementet, at vi har et så 
fullspekket program. Det er 
jeg stolt over, sier daglig leder 
i Landbruk Nord, Unni Furu-
mo. 

I år er det 40 år siden den al-
ler første messa så dagens lys, 
da i regi av forsøksringene. 

– Fra den spede start i 1979 
og til nå, har messa utviklet 
seg enormt. Antallet utstille-
re er rekordstort, og vi setter 
dagsorden med ministerbe-
søk, debatt og klimakonferan-
se. 

Furumo røper at utviklinga 
av messa ikke stopper der. 

– Vi har på gang et 
utviklingsprosjekt som vil løf-
te messa enda mer inn på en 
næringspolitisk arena, og hå-
pet er at messa skal bli et vik-
tig møtepunkt for landbrukets 
fremtid i nord. Vi ønsker å set-
te dagsorden for debatten om 
arktisk landbruk, sier hun.

Karding og spinning
Furumo berømmer ansatte, 
frivillige og ikke minst de to 
faglagene i Balsfjord for at 
årets messe er så innholdsrik. 
Nytt i år er «Mini Farmen» ved 
dyrestanden. Her blir det en 
arena med konkurranser og 
demonstrasjoner av ulike ak-
tiviteter. En birøkter er også 
på plass og informerer om vik-

tigheten av biene, i tillegg har 
han med seg en aktiv bikube 
du kan være med å se på.

– Balsfjord bonde- og små-
brukarlag har sørget for blant 
annet demonstrasjon av sko-
ing, en smed vil vise hvordan 
han lager spiker og hengsler, 
det blir lefse- og flatbrødba-
king og strikkekafé. Disse akti-
vitetene setter vi veldig pris på, 
for de viser en del av vår tradi-
sjon som kanskje er i ferd med 
å bli borte i all teknologien, sier 
Furumo.

Hun er også glad for artige 
aktiviteter som trekunst skapt 
av motorsag og moteoppvis-
ning med klær fra Traktorpi-
kene og Flor. Sistnevnte har 
Balsfjord bondelag vært i sving 
for å ordne. 

– På torget vil publikum også 
få se demonstrasjon av saue-
klipping, karding og spinning 
og såpekoking. Det blir selvføl-
gelig også runderidning, samt 
demonstrasjon av lyngshest 
i bruk. Jeg tror det skal godt 
gjøres å få med seg alt på pro-
grammet denne gangen, men 
da har vi også lykkes i å skape 
ei innholdsrik messe, sier Unni 
Furumo.

Fra den spede start 
i 1979 og til nå, har 
messa utviklet seg 
enormt.
Unni Furumo, daglig
leder, Landbruk Nord

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no
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Faglige Foredrag:

Klimakonferanse: 
Landbruk og klima, 29. juni. 
Skog og klima, 30. juni.

Miniseminar: 
Kalking til grasproduksjon 
– en kilde til god grovfôr- 
kvalitet v/ Eskil Bergli, 
Franzefoss Minerals AS.

aKTiViTeTer:

Mini-Farmen – konkurranse i 
saging, slegge, Birøkt, fugle-
kasser, innsektshotell, såpeko-
king, strikkekafe m.m.

Runderidning for barn og opp-
visning med Lyngshest.

Gjeterhundoppvisning

Stor dyrestand med 
store og små dyr, kyllinger, 
kaniner m.m.

Moteoppvisning med 
Traktorpikene og Flor 
(arbeidsklær for damer)

Trekunstner Oliver Vogt sager 
treskulpturer med motorsag.

Kalvemønstring

MaT:

Storsteinnes Idrettslag (STIL) 
serverer grillmat, grøt, samt 
kioskvarer.

Troms Sau og geit leverer kjøtt 
til fårikål og saltkjøtt.

Oversikt over utstillere ute og inne

VÅR STYRKE
– DIN TRYGGHET!

TRAKTORER TIL ALLE 
ARBEIDSOPPDRAG!

Setermoen,  9360  Bardu  •  tlf 919 19 975
Selger  Joar  rognli, tlf 911 22 940

www.a-k.no

CASE IH
• Driftsøkonomi
• Kapasitet
• Kjøreglede

NEW HOLLAND
Moderne, fleksibel
og kraftfull.

CaSe og new Holland traktorer • redSkaper og utStyr til Jord, Skog og HAGE

skogs-
redskaperVedmaskin

Grasredskaper

Kunstgjødselspreder Bale Shear

Besøk oss på messa.

Masse gode messetilbud! Cafeen i sentrum 
med alle rettigheter.

Telefon 902 20 500 • E-post: cafeavec@skogli-as.no
Åpningstider messehelga: Fredag/lørdag 9-24 • Søndag 12-18

Skal du til Storsteinnes i løpet av messehelga bør 
du ta turen innom oss. Om du er sulten, tørst, eller 

rett og slett ønsker en pause er du velkommen til oss 
for en god opplevelse.

* Ha m burger
* Pizza

Meny: * Kaffe
* Mil kshake
* Softis
* Slush

* Baguetter
* Biffsnadder
* Hjemmebakte
    kaker 

1 Kjells Blomstertelt

2 Ess Kay Import og tekstil

4 Viltkroa AS

5 Rørosbua AS

6 Bella Italia Florea

7 Anettes blomster

8 Balsfjord Hestesport

9 Norsk fjell og bygde- 
 mat Haraldsen AS

10 Målselv mat

11 Landbruk Nord

13 IDG TOOLS og 
 melkemaskinservice

14 3B service AS

15 Nord Norsk Media 
 Import AS

16 Røde Kors

17 Troms 4H - 
 Aktiviteter: Høyhopping, 
 Legobygging, insekts- 
 hotell, fuglekasser 

18 Senja Videregående 
 skole Naturbruk

20 Troms bonde-og 
 småbrukarlag

21 Torget

22 Bondens Marked Troms  

23 Toolfarm AS

24 Bjørnars Auto AS  

25 Bo Kastell demoprodukter

30 Felleskjøpet Agri SA 
 J.L.Bruvik AS

31 Delaval

32 NT Maskin AS 

33 Europro AS

34 Wood Mizer Nordic AS

35 Total Maskinservice AS

36 Omli Landbruks- 
 verksted AS

37 Norlog AS

38 Eiksenteret Nor-Kin AS

39 AS Tema

40 Åsheim Maskin AS

41 HaRu systemer AS

42 Eidemotor og utleie AS 

43 Polarservice

44 Nasjonalt senter 
 for Nordlandshest/ 
 Lyngshest AS

45 Mini - Farmen: 
 Konkurranse. Saging, 
 slegge. DEMO/INFO: 
 Birøkt

50 Høgmo Fjøs 

51 Fiskå Mølle

52 A-K Maskiner AS 
 avd. Bardu

53 Orkel Direkte AS

54 L-Mek AS 

55 Akershus Traktor AS

56 Traasdahl AS

59 Geno SA

60 TINE SA- TINE 
 meierier Storsteinnes

61 Flor As

62 NORTURA SA

63 Norsvin Troms

64 Byggsikkerhet AS

65 Neuero Scandinavia 
 Neagri AB 

66 Troms Sau og Geit

67 Traktorpikene AS 

68 Sparebank 1 
 Nord-Norge

69 Stenersen AS

70 Dekkmann AS

A Mosjøen videregående 
 skole, studiested Marka

B Troms Skogselskap

D Norsk Landbruks- 
 rådgivning AS

E Troms senterparti

F Miljøpartiet De Grønne 
 Balsfjord

G Balsfjord Høyre

H Lyngsalpan Vekst As

I Balsfjord og 
 Malangen historielag

J Troms og Finnmark 
 KRF

K Balsfjord Arbeiderparti

L Ofotlab AS

M Tyr Hologaland

N Troms bondelag og 
 Troms bygdekvinnelag 
 Landkreditt Bank

 

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

Balsfjord
Arbeiderparti

Du treffer oss 
på Landbruksmessa!

Sentrale politikere vil være til stede.

Sammen for fellesskapet!

Nr. Navn på utstiller Nr. Navn på utstiller Nr. Navn på utstiller Nr. Navn på utstiller Nr. Navn på utstiller
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STENERSEN AS
9107 Kvaløya - Tlf. 917 14 599

www.stenersen.biz - www.arctictrailer.no

Hengere

IMPORT OG SALG

Hagehus/boder

Flytebrygger Båter

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

www.senja.vgs.no
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Melketaxi
• Pasteurisering og kjøling 
• Tanker fra 115–290 liter

Kalvehytter med tak
• 10 hy� er per modul
• LxB 8,4x6,5 m
• Galvanisert stålkonstruksjon med 

hjul
• Tørt miljø for kalv 
• Bedre arbeidsmiljø
• Selvbærende stålplater malt i sort

Fôringsgrinder for kalver
Ideelt for nybygg og ombygging, for
innvendig og utvendig bruk. Fast (F)
teleskopløsning (T):
• 7 kalver (F)  2,44 m
• 6–8 kalver (T)  2,20–3,15 m
• 9–10 kalver (T)  3,16–3,80 m
• 11–12 kalver (T)  3,81–4,40 m

Melketanker
• Tanker fra 100–300 liter

I alla kalvstall – oavsett om det är utomhusstall som t ex 
Iglo-systemet eller en traditionell kalvstallsbyggnad eller ett 
ombyggt stall- måste det fi nnas ett väl genomtänkt utfod-
ringssystem. När det är väl genomtänkt kan man spara 
många onödiga steg varje dag, och få kalvutfodringen 
mycket mer effektiv.

De tillgängliga möjligheterna är lika många som dina per-
sonliga önskningar om dina kalvars behov. Ditt beslut om du 
vill ha en H&L 100 Kalvamma eller en MjölkTaxi avgör vilken 
sorts utfodringsgrindar du behöver. Det som betyder något 
är att ta rätt beslut idag, för att undvika att bli begränsad i 
dina framtida möjligheter. 

Säkerhet för kalvarna

Möjlighet för många ätplatsutformningar

Maximal arbetseffektivitet

Det här är viktiga faktorer när du tänker på kalvutfodring. 
Och som vanligt, du har massor av valmöjligheter. Vi kom-
mer med glädje ge dig råd i de möjligheterna som fi nns, för 
att du ska veta exakt vad det handlar om och undvika felen 
som andra redan har gjort och djupt ångrar

UTFODRINGSGRINDAR

Det rätta utfodringssystemet för alla stall

48

Minilaster med og uten Deluxe hy� e
Egenvekt fra 1540 – 4950 kg
• Lø� ekapasitet fra 860 – 3500 kg 
• Håndgass
• Hydraulisk redskaplåsing 
• Ekstra oljeutak 
• Enkel service og vedlikehold 

Teleskoplaster
• Hydrosta� sk med 2 has� gheter med 4-hjuls dri� 
• Diff erensialsperre på begge akslinger  – 100%
• Hydraulisk redskaplåsing
• Egenvekt 5543 kg
• Lø� ekapasitet med skuff el 3535 kg    

og utstrakt arm 1846 kg 
• Maks lø� ehøyde 5036 mm 
• Has� ghet 30 km/t
• Oljemengde 70 l/min 

Vi har stort utvalg av � lbehør og redskap � l 
minilastere og telskoplastere 

Tel. 908 26 618

Planlegging, oppstalling og rådgivning for kalv  –  www.godkalven.no

Møt oss på stand 24

BALSFJORD: Land-
bruks- og matminister 
Olaug Vervik Bollestad 
(KrF) mener landbruks-
messa er en særdeles 
viktig møteplass.

PÅ MESSA

– Det er en møteplass ikke bare 
for bønder, men for mange ulike 
typer næringer. Og en møteplass 
for vanlige folk, som kan se hvor 
viktig landbruksnæringa er. Uten 
bøndene taper vi langt flere ar-
beidsplasser enn bare de på går-
dene, og vi taper vårt kulturland-
skap, sier Olaug Vervik Bollestad.

Det er seks år siden sist minis-
ter-besøk, da Trygve Salgsvold 
Vedum (Sp) gjestet messa i 2013. 
Bollestad legger ikke skjul på at 
en viss statssekretær med hjem-
sted i Balsfjord har vært ivrig i 
gjerningen når det nå ligger an til 
nytt storfint besøk.  

– Skogan har nok mast litt på 
meg om dette, og selvfølgelig vil 
jeg komme til messa, sier Bolle-
stad, som åpenbart har satt seg 
inn i arktisk landbruk og betyd-
ninga av det. 

– Det arktiske landbruket har 
kort vekstsesong, og både folk 

og fe vaser oppe nærsagt hele 
døgnet, ler hun. – Det døgnkon-
tinuerlige lyset gir en ekstra god 
smakskvalitet på produktene, og 
er vel verdt ekstra markedsfø-
ring.

Klima i landbruket
Bollestad vil være på messa hele 
lørdagen, og det blir lagt opp 
til åpent møte og debatt. Både 
Troms bondelag og Troms bon-
de- og småbrukarlag vil ha de-

battinnlegg, og det blir mulighet 
til å stille ministeren spørsmål. 
Bollestad vil også delta på klima-
konferansen (se egen omtale). 

– Det er ingen som merker kli-
maendringene i så stor grad som 

bøndene. De vet at klimaet virker 
inn på deres produksjon, og der-
for er jo også store forskningsin-
stitusjoner i sving med studier på 
ulike dyrearter, bruk av ny tekno-
logi og hvordan vi kan gi mindre 
klima-avtrykk, sier Bollestad.

Hun mener det er viktig å for-
stå helheten i naturen, og ser der-
for frem til klimakonferansens 
brede program. 

– Også i skogbruket er det fo-
kus på klima, blant annet med 
å bevare biotoper og drive på en 
skånsom måte. Nå kan vi jo alle 
bli bedre, derfor er fokus på dette 
svært viktig fremover, sier Bolle-
stad.

Ellers ser hun frem til å se Bals-
fjord, som hun jo påpeker har det 
største antallet bruk i Nord-Nor-
ge. 

– Siden jeg selv har hatt col-
lie, som «gjetet» ungene da de 
var små, gleder jeg meg ekstra til 
gjeterhundoppvisninga. Det skal 
bli fint å få en hel dag på messe-
området, og kanskje får jeg også 
være med å lage mat med gode, 
lokale produkter, slutter Bolle-
stad. 

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no

Landbruks- og matministeren til messa: 

Gleder seg til å besøke Balsfjord

KOMMER: Lørdag kan du treffe landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.  FOtO: tOrBjørn tandBerg
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Førsesongtilbud

Kom innom 
standen vår for 
et godt tilbud 

på Tokvam

Tlf 72 50 50 50   |   www.felleskjopet.no   |   www.tokvam.no   |   Førsesongtilbudene på Tokvam varer ut juni

• Best i test på 
 drivstoffgaranti*
• AutoTrac Ready 
• ISOBUS 
• JD LINK 

John Deere 5R - den perfekte brøytetraktoren
• Variable Ratio Steering
• Programmerbar joystick 
• Liten svingradius
• God sikt
* DLG PowerMix Test Nr.: 2017-00265: www.dlg-test.de
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Asbjørn Rognli
Bonesveien 226,   
9360 Bardu 
Telefon: 911 64 951 
asrognli@online.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

Lesestav for øremerker 
og Veievekt for sau

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

Ny type låsefront
Effektiv åpning og lukking.

LammevarmerSlikkesteinholder

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

www.knarrhult.no                   www.serigstad.no

nyhet!
Vi selger også serigstad-

produkter

nyhet!

Trykklufts- 
vekt m/sensor

Snu 
sauen

- resursvennlig gjenvinning
- trygge produkter

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

AVLØSERYRKET

– Det er kanskje noe av det som er mest utfor-
drende med jobben. At jeg aldri vet hva som 
møter meg. Man må være forberedt på å ta 
over på gårder hvor det er krisetilstand.

Det forteller Ane Sofie Gout Lundberg, som 
er en av fire beredskapsavløsere i Landbruk 
Nord. Hun har jobbet som avløser siden 2016, 
og har agronomutdanning fra Senja videregå-
ende skole. 

– Utlært etter skolen er man uansett ikke. 
Det er gjennom jobben jeg har skaffet meg den 
erfaringa og kunnskapen jeg bruker i dag, sier 
hun.

Utfordring og trivsel
En beredskapsavløser må ikke bare takle de 
vanlige arbeidsoppgavene på en gård, som 

kalving, melking med og uten robot, traktor-
kjøring, brunstregistrering og håndtering av 
syke dyr. Hun må også være forberedt på å bli 
sendt til en ny gård fra det ene stellet til det 
neste. 

– Det har hendt at jeg har vært ett sted på 
morgenen, og et annet på kveldsstellet. Jeg vet 
aldri hvor jeg skal neste gang, og akutte ting 
kan oppstå. Da er det bare å hive seg rundt, 
sier Ane Sofie.

Hun har alltid elsket dyr, og det var først og 
fremst hest som sto i hodet på henne da hun 
valgte videregående skole. 

– Etter hvert innså jeg at med en agronom-
utdanning kunne jeg få jobbe med dyr, og at 
det ville passe meg godt. Jeg trives kjempe-
godt som avløser, sier hun.

Utover våren 2019 skal hun endre litt på 
stillinga, slik at noe av den blir administrativt 
arbeid fra Landbruk Nord sine lokaler på Stor-

DYREGLAD: Avløser Ane Sofie Gout 
Lundberg kan bli sendt til gårder i hele 
Troms, men jobber mest i Balsfjord. Som 
beredskapsavløser må hun stelle alle slags 
dyr, fra geit og ku til sau og katt. – Jeg vil 
absolutt anbefale avløseryrket. Det er 
utfordrende og allsidig, og man jobber 
med dyr gjennom hele dyrets livsfase, fra 
fødsel til død, sier Ane Sofie med hesten 
sin, Jack (21). 

Klar for både storm og stilla
BALSFJORD: Som beredskapsavløser vet Ane Sofie Gout Lundberg 
(24) at hun må tåle å møte familier i krise. Og å måtte jobbe hvor 
som helst i Troms. 
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Klar for både storm og stilla
steinnes. Dette henger sammen med at 
hun er alenemor, og arbeidstidene som 
avløser lar seg ikke alltid kombinere 
med barnepass. 

– Jeg ser frem til å jobbe med HMS i 
landbruket, og jeg er fra før både verne-
ombud og hovedtillitsvalgt for avløser-
ne i Landbruk Nord.

Rutineskift
Men det er altså i det praktiske arbei-
det at Ane Sofie trives best. Selv om det 
kan bli tunge tak innimellom, særlig på 
gammeldagse gårdsbruk. Og dem er det 
fortsatt en del av.

– Vi har fått opplæring på robotmel-
king, og jeg gjør jo det når jeg må. Men 
jeg trives kanskje best på de eldre gårde-
ne hvor jeg kjenner rutinene ut og inn, 
smiler Ane Sofie.

Det som er mest utfordrende med 
jobben, er å takle de ulike forholdene 
hun jobber under. 

– Man må kunne sette seg raskt inn 
i nye rutiner, og man må kunne stelle 
mange ulike typer dyr. Enkelte ganger 

er for eksempel bonden blitt akutt syk, 
og det er ingen som kan møte meg og 
fortelle hvilke rutiner man har på går-
den. Da er det bare å forsøke å finne ut 
ting selv, ler hun.

Som avløser jobber du ofte tidlig mor-
gen og sen ettermiddag, og har fri midt 
på dagen. Ane Sofie jobber i turnus med 
10 dager jobb og fire dager fri. 

– Jeg har vært fullbooket siden jeg be-
gynte som avløser, så behovet er stort. 
Jeg er stolt av den jobben jeg gjør, det 
er mye man skal mestre. Avløseryrket 
er viktig, for hvem skal ellers stelle dy-
rene hvis bonden faller bort eller vil ha 
fri? Yrket burde hatt høyere status, sier 
Ane Sofie. 

Bonderomantikk
Det er beredskapsansvarlig i Landbruk 
Nord, Anne-Kariin Staff, enig i. Hun ro-
ser Ane Sofies arbeid, og forteller at hun 
har et eget lag med bøndene. 

– Ane Sofie sier ting på en slik måte at 
bonden ikke blir fornærmet, men sam-
tidig innser at det kanskje er noe som 

bør endres på. Hun har en oppdragende 
effekt, kan man si, smiler Staff. 

Totalt har Landbruk Nord 475 avløse-
re på lønningslista, men bak tallet fin-
ner vi alt fra de som jobber noen timer 
ei helg, til de som er fast ansatt.

– Som avløser blir du en del av famili-
en på gården, en brikke i puslespillet. De 
skal takle mange slags ulike situasjoner. 
Alle våre beredskapsavløsere er agro-
nomer, men den mellommenneskelige 
delen av jobben må man erfare seg frem 
til, sier Staff. 

– Man må også være nøye med helse, 
miljø og sikkerhet, tilføyer Ane Sofie. 

Som slett ikke ser bort ifra at hun en 
dag har egen gård. 

– Kanskje jeg skulle finne meg en 
odelskar? Det er jo nok single bønder 
i Balsfjord til å lage en hel sesong med 
«Jakten på kjærligheten», ler hun. 

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no

FOTOGLAD: Ane Sofie liker å ta bilder av seg 
og dyrene hun steller, og du kan følge livet 
hennes som avløser på Instagram. 
Foto: Ane SoFIe Gout LundberG
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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.

LYNGEN: I år kan 
Darius Tumelis feire 
10 år som avløser i 
Landbruk Nord. 

AVLØSERYRKET

– Ja visst trives jeg i yrket! Det 
er rolig om vinteren og litt mer 
stress om sommeren. Aller best 
liker jeg vel kanskje å melke kyr-
ne. 

Det sier Darius Tumelis fra Li-
tauen mens han ler godt. Latter 
og smil er i det hele tatt nærvæ-
rende i Darius’ selskap. 

– Han er flink, og nå går det 
bedre med språket også. Det var 
litt vanskelig i starten, minnes 
kubonde Håvard Jenssen på går-
den Oksvik, hvor Darius steller 
fjøset regelmessig. 

– Dette er favorittkua mi, sier 
Darius og peker på ei brun ku 
ved enden av båsrekka. – 40 liter 
melk hver dag, og snill som bare 
det!

Gjennom to reportasjer har vi 
satt søkelys på hvordan det er å 
være avløser i landbruket. Mens 
Ane Sofie Gout kan bli utkalt som 
beredskapsavløser til mange uli-
ke gårder, er Darius fast ansatt i 
fem fjøs. 

– Jeg jobber i fire kufjøs og ett 
geitfjøs, i Lyngen, Svensby, Jæ-
gervatnet og Nord-Lenangen. 
Det er litt langt å kjøre noen gan-
ger, på det meste må jeg pendle 
200 kilometer hver dag, sier Da-
rius.

Han og kona Rasa kom til Nor-
ge for nøyaktig 10 år siden, og 
han har vært ansatt som avløser 
i Landbruk Nord like lenge. Da-
rius’ kone er også fra Litauen, 
men nå er det Norge som er deres 
land. På disse årene har de fått 
tre barn, og kjøpt hus rett sør for 
Lyngseidet. 

– Barna har en bedre oppvekst 
her. Vi savner Litauen av og til, i 
hjertet, sier Darius. – Men vi rei-
ser dit en tur hver sommer, og 
barna kan snakke språket. 

Selv var han ni år i USA og job-
bet som blant annet trailersjåfør, 

før han dro til hjemlandet og traff 
sin kommende kone. 

Ansvarsfølelse
Selv om Darius vil anbefale av-
løseryrket til andre, er han enig 
med Ane Sofie i at yrket ikke har 
den statusen det fortjener. 

– Vi har mye ansvar. Du skal 
oppdage syke dyr, medisinere 
riktig, være nøye med fôring og 
vann, klippe klauver og stelle. Og 
på sommeren – kjøre traktor. Det 
er mye skiftende arbeid, sier han.

Arbeidstida har han ingenting 
imot, selv om han er småbarns-
far. 

– Om vinteren er det fint å 
jobbe morgen og kveld, og ha fri 
midt på dagen. På sommerstid er 
det jo litt mer å gjøre, men det går 
bra, sier han og ler igjen. 

– Hva er best av ku og geit? 
– Kua! Geita er også trivelig, 

men kua er best.

Fra Litauen  
til Litago

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no

FAST RING: Darius har vært avløser i Landbruk Nord i 10 år, og bonde 
Håvard Jenssen er en av flere som nyter godt av hans arbeidsglede. 
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Tlf: 959 39 973
Strandveien 18, 9050 Storsteinnes
Åpningstider: Man–Fre: 08–16

– små eller store oppdrag!
Bestill elektriker direkte på:

www.jmhansen.no

Alt av elektriske installasjoner
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www.vollangjestestue.no   + 47 777 22 300 

ARBEIDSGLEDE: Darius Tamelis med favorittkua på gården Oksvik. 
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Velkommen til vår stand  
for gode messetilbud!

9144 SAMUELSBERG • TLF: 916 99 792

Din Claas og  

Thaler forhandler  

i nord

3,65%
Rente 

driftskreditt:

Landkreditt.no   |    23 00 08 00 

Hold betalingsevnen stabil med en av markedets beste driftskreditter!

Med driftskreditt får du en mer fleksibel og forutsigbar hverdag i perioder der 
inntektene svingninger. Les mer på Landkreditt.no/driftskreditt eller snakk med 
oss på 23 00 08 00.

MØT
OSS!

Du finner oss på stand sammen med Norges Bondelag på Landbruksmessa. 

Kom innom for en hyggelig bankprat!

Rørleggermester
Jan Yngve Mathisen AS
    9050 Storsteinnes
    777 21 777
    rorlegger@jym.no      www.vb.no

Alt innen 
varme og 
sanitær!

Din rørlegger

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

÷10%
… på hele  

butikken under 
messa!

Lørdag 29.6. kl. ..... 10-16

Storsteinnes, tlf. : 77 72 02 70

Stoff og Ide

NORDREISA: I løpet av åtte minutter ble 200 
geiter berget ut fra det brennende fjøset. To år 
senere kan dyrene – og bøndene – endelig finne 
ny trivsel i nytt fjøs.

NYBYGG GEIT
– I starten er du i sjokk. Senere kommer sorgen over det som gikk 
tapt. Men det viktigste var at ingen ble skadet, og at alle dyrene 
ble reddet ut.

Det forteller Hilde og Widar Marvik på gården Marvik, 15 kilo-
meter nord for Storslett i Nordreisa. I februar ble nyfjøset åpnet 
med champagne og 150 besøkende. Men før vi går inn i det topp 

Trivsel i nytt geitefjøs
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9050 Storsteinnes • Telefon 919 13 950
postmaster@bpg-as.no

Trivsel i nytt geitefjøs
moderne fjøset til en verdi av drøye 11 millioner kroner, 
må vi to år tilbake i tid.

Det brenner
15. mai 2017 var Hilde og Widar på besøk i Trondheim. 
Det var formiddag, og de var på byvandring i godværet. 
Plutselig ringte telefonen. I andre enden hørte Hilde 
stemmen til dattera, som bodde i kårboligen på Marvik 
og var gravid med sitt andre barn. 

– Det brenner, var alt hun klarte å si først. Hun var ty-
delig redd, og snakket om at hun ikke så noe til avløse-
ren, som trolig var inne i fjøset, forteller Hilde. 

De første sekundene, der på gata i Trondheim, var 
alt bare kaos. Det viste seg at Einar, avløseren gjennom 
mange år, hadde oppdaget brannen omtrent samtidig 
som Hilde og Widars datter. Også barna på skolen et 
steinkast unna gården, oppdaget at det kom røyk ut av 
fjøset. I neste øyeblikk ble en storstilt redningsaksjon 
iverksatt. 

– På åtte minutter hadde avløseren med god hjelp fra 
dattera vår, naboer og fire lærere fra skolen, klart å tøm-
me fjøset for dyr.

Det viste seg å være i siste liten. Rett etterpå raste den 
ene av to rømningsveier sammen.

Urolige dyr
Avløseren hadde fått melket denne morgenen, men så 
gikk strømmen. Da den kom og gikk et par ganger, ring-
te han elektriker, og fikk beskjed om å skru av alle sikrin-
ger og vente til noen kunne komme og sjekke. 

– Han skrudde av og gikk en runde i fjøset uten å opp-
dage noe galt. Så satte han seg sammen 
med dyrene og ventet, forteller Widar. 

Etter ei stund ble dyrene urolige. Da 
avløseren bestemte seg for å sjekke fjøset 
enda en gang, var det full fyr ved inntaks-
skapet på låven. 

OPPLEVDE MARERITTET: Da driftsbygninga brant ned for to år siden, sto ekteparet Marvik bokstavelig talt på bar bakke. De var likevel ikke i tvil om at de ville satse på nytt. – Søk hjelp hvis du 
er i en krisesituasjon. Det har betydd alt for oss. I tillegg setter vi stor pris på naboer, kolleger og venner, som har stukket innom og vist at de bryr seg, sier Widar og Hilde Marvik.

»
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• Grunnfjordveien 1046  9130 HANSNES • Tlf: 970 87 998
• E post bjornar@bjornarsauto.no

Bjørnars Auto AS

– besøk oss på vår store stand sammen med Godkalven AS og Trioliet

Vi har et bredt utvalg av spesial-
maskiner til jordbruket

•  Gjødselskraper og trekk i verdensklasse  •  Separatorer – mobile og stasjonære  •   Pumpesystem og omrøring
•  Høykraner og traverskraner  •  Gjødselroboter og trekk i verdensklasse

– Han reagerte raskt, og takket være at 
brannen startet midt på lyse dagen, ble dy-
rene berget, sier Widar.

Fjøset brant ned til grunnen. Grunnlaget 
for ei forutsigbar, trygg og velfungerende 
drift, var borte. Selv om fjøset opprinnelig 

var reist etter krigen, hadde ekteparet Marvik bygd på 
og modernisert. Det siste som ble gjort, var ny smitte-
sluse bygd bare to år tidligere. 

– Vi tok første fly hjem, og ankom på kvelden samme 
dag som brannen hadde vært. Vi er i dag glad for at vi 
slapp å se fjøset stå i flammer. Men det har vært en tøff 
prosess å komme gjennom sjokket og sorgen, sier Hilde.

Mentalt tungt
Geitene utgjør ei verdifull avlsbesetning, og det viktig-
ste for ekteparet i tida etter brannen var å sikre god dy-
revelferd. Dyrene ble plassert i tre ulike fjøs, takket være 
velvillige naboer og bønder, og en periode med mye 
hardt arbeid ventet. 

– Å ha dyrene spredt slik var jo tungvint, men vi er 
sjeleglad for at vi slapp å få brudd i produksjonen mens 
prosessen med det nye fjøset pågikk, sier Widar.

Etter at det første sjokket hadde lagt seg, ventet li-
kevel en tung periode mentalt. Hilde ble bekymret for 
mannen sin, som så ut til å ha mistet gnisten. 

– Jeg kontaktet lege fordi jeg mente vi trengte noen å 
snakke med. Først opplevde jeg å ikke bli hørt, men så 
kom vi til en turnuslege som var helt fantastisk. Vi var i 
flere samtaler med han, og det hjalp oss betydelig, sier 
Hilde.

Widar, som er født og oppvokst på gården og har dre-
vet den i 30 år, var nær ved å gi opp tanken på å få i gang 
ny drift. 

– Jeg er jo vant til å fikse og ordne alt sjøl, og kanskje 
ikke så flink til å be om hjelp. At vi nå var i den situasjo-
nen at vi måtte ha hjelp, både praktisk og menneskelig, 
var utfordrende, sier Widar. – Det var litt som å havne i 
sjøen, finne en redningsflåte og deretter ikke vite hvil-
ken retning man skal ro.

– Ei stund mente han at vi skulle selge dyrene, og i alle 
fall ikke ta opp lån for å bygge nytt. Jeg svarte med at 
når man er i en krisesituasjon, skal man ikke ta store av-
gjørelser. Det tar tid å lande på føttene igjen, sier Hilde.

Hun er sykepleier, og har gjennom årene hatt deltids-
stilling utenom gården. Men etter brannen innså hun at 
det nå var livsviktig å være to om veien videre. 

– Jeg sa opp jobben og gikk fullt inn i drifta. Det har 
gitt oss en stor styrke å stå sammen i dette, sier Hilde og 
smiler til mannen. 

– Uten henne hadde jeg nok gitt opp alt, sier Widar.

Trivsel viktig
Forsikringsselskapet var raskt på plass, og etter skjønn-
svurdering gikk ekteparet, sammen med arkitekt fra 
Landbruk Nord, i gang med å tegne det nye fjøset. 

– Vi vil anbefale andre i samme situasjon å være ak-
tiv og delta i planlegginga. Vi reiste rundt på befaring 

til andre bønder for å se på ulike typer løsninger, og er 
kjempefornøyd med det vi har fått i dag, sier Hilde.

Nyfjøset står på andre siden av veien, og lenger unna 
kårboligen, som også holdt på å bli tatt av flammene da 
gammelfjøset brant. Dyrevelferd og trivsel for bonden 
har vært ledesnora gjennom hele planlegginga.

– I tradisjonell drift er det kun krav til 0,8 kvadratme-
ter per dyr. Vi har 1,4, forklarer Widar. 

I antall kvadrat er fjøset omtrent dobbelt så stort som 
det gamle. I tillegg er det utstyrt med en topp moderne 
melkestall, tilpasset ståhøyde og med plass til 24 dyr. 
Kraftfôret reguleres automatisk ved hjelp av en iden-
tifiseringsbrikke i øret på hver geit, og melkemengden 
registreres digitalt. Alle data går så inn til en pc på det 

»

NEDBRENT: Branntomta ei tid etter brannen. Foto: Privat
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EuroPRO stiller med de populære 
norskproduserte gjødselvognene fra MOI!

• DOFF X13 med selvlasting
• Doff X9 Jet

• Bomech Alpine 
• Bomech Greenstar Flex

Møt oss på 
Landbruksmessa!
Storsteinnes 29.–30. juni

Velkommen ti l vår 
stand nr. 33 for en 
samtale med Frank 
om gjødselhåndtering 
– og en kopp kaff e!

5år
Garanti

Fabrikk

EuroPro AS
Pollestadveien 231, N-4343 Orre
Tlf. 51 11 01 24         post@europro.no         www.europro.no

flotte, nye kontoret, der ekteparet kan utføre adminis-
trative oppgaver og samtidig ha full oversikt over dyre-
ne gjennom to store vinduer. 

– Bedre dyrevelferd og bedre HMS for oss. Det er vel 
egentlig summen av hva det nye fjøset betyr, sier Hilde.

Ny fremtid
Ekteparet er begge i slutten av 50-årene, og mange kun-
ne kanskje tenke at de heller ville legge ned. 

– Vi ville hatt mer penger på bok hvis vi ikke bygde og 
satset, i stedet har vi nå fire millioner i lån. Men for oss 

var det egentlig aldri tvil om at vi ville satse igjen. Det 
betyr så mye, ikke bare personlig, men også for bygda, 
at det er liv på gårdene, sier Hilde.

De roser velvilligheten fra Innovasjon Norge med tan-
ke på lån. 

– Uten dem hadde vi aldri hatt den fjøsen vi har nå, 
sier Hilde, og mener de nå har en gårdsdrift som virkelig 
er verdt å ta over. 

– Vi har tre barn og tre barnebarn, så det er jo mulig 
det finnes arvtakere der. Men vi vil drive selv i årene 
som kommer, og ser frem til mange gode arbeidsdager 

sammen, i vårt nye fjøs, sier Hilde, og legger til at hun 
ikke er i tvil om at geitene syntes det var stas å flytte inn. 
– De gliser så tennene vises, hver eneste dag!

MODERNE: – Vi er glad vi valgte å bygge nytt i stedet for å 
legge ned, sier Widar, her i den topp moderne melkegrava. 
Fortsatt er det noen av geitene som må ha litt hjelp i de nye 
rutinene.  

RASKT PÅ PLASS: Paret har ikke angret på at de valgte betong, og det var artig for dem å se at veggene var på plass i løpet 
av to dager. – Vi har gjort mye arbeid sjøl, fra graving av tomt til rydding og maling. Byggeperioden var hektisk, men trivelig, 
sier Widar. Foto: PriVat

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no
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medlem.tine.no
medlem.tine.no

medlem.tine.no

Sammen  
skaper vi ekte 

matopplevelser  
folk vil ha

Elektroinstallasjoner, prosjektering, 
rådgivning, termografi, internkontroll,  

brannforebyggende el.kontroll 

M: 469 40 152

E: post@bals�ordelektro.no

BALSFJORD
Autorisert el.installatør

ELEKTRO AS

M: 469 40 152
E: post@balsfjordelektro.no

Lykken er 
en Lyngshest
Kontaktinfo for 
den kvalitetsbevisste: 
Alslaget for lyngshest i Troms
www.rimfakse.no/troms
lyngshest@hotmail.com
 
Leder: Sigrid Halvorsen  
Tlf. 40 47 37 88
sigridhalvorsen@hotmail.com

STERK – MANGFOLDIG – EKTE

PÅ MESSA

Mosjøen videregående skole er 
eneste nord for Trøndelag som 
tilbyr vg2 – skogklasse. Etter å ha 
gått vg1 naturbruk, som er felles 
for alle nye elever, kan elevene 
velge videre mellom landbruk, 
hest eller skog. For skoglinja og 
hestelinja finnes det mulighet for 
læreløp i både Troms og Nord-
land. 

– Skolen har 110 elever fra hele 
Nordland, og i år er det også tre 

jenter fra Troms som går heste-
linja her, sier skogbrukslærer Jan 
O. Johansen.

I år vil skolen komme til land-
bruksmessa. Ikke bare for å for-
telle om skogbruksutdannin-
ga, men også for å vise frem en 
skogsmaskin-simulator. Den kan 
du som besøkende på messa få 
prøve. 

SIMULATOR: På messa kan du få prøve deg som skogsmaskinfører, vel og 
merke i en fiktiv skog. foto: Privat

Rekrutterer 
til skogbruket
MOSJØEN: De har alle tre fått sansen for skog-
bruk – og skogbruksmaskiner.

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no

SKOGS-GLAD: Sander, aksel og Marius har alle som mål å ta fagbrev som skogsoperatør. – Jeg vil kombinere 
fagbrevet med å jobbe på heimgården, hvor vi driver med sau og gris, sier aksel, som akkurat har fått vite at han 
har fått lærlingeplass. foto: Privat
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

Smart fôring i praksis

BvL Stasjonær fullfôrmikser  
– vertikale kvalitetsmiksere  
i størrelser fra 6,5 til 36 m3.

Takutfôring fra Fjøssystemer  

– fleksibelt system for automatisk 
utfôring på én eller to sider på 
 fôrbrettet. Kan leveres med  
applikasjon til mobiltelefon.

Eder Feedstar 
– automatisk utfôring også ved lave 
takhøyder. Som fylleklide til Eder 
Feedstar anbefaler vi BvL stasjonær 
fullfôrmikser og Serigstad Exactfeeder.

Serigstad Exactfeed 

– rundballekutter med integrert 
magasin som automatiserer 
grovfôrhåndteringa.

«Smart fôring» er de beste produktene  
på markedet, satt i system av våre  
dyktige fagfolk. Et nytt fôringsanlegg  
reduserer arbeidsmengden i fjøset.  
Kundene er selvsagt sikret god oppfølging  
av våre dyktige servicefolk både under og  
etter montering.

Vi sees  

på messa!

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

www.fjossystemer.no
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Vi kjører messepriser hele helgen!

Vi har traktorer 
fra KUBOTA i alle 
størrelser innen 
Park og Landbruk.
Fra 23 til 170 hk.

L-Mek AS
Tlf. 919 04 458 • e-post: L-Mek@orkel.no

Sørsida 87, 9357 Tennevoll

Vi er også
forhandler og 
Servicepunkt 
for ORKEL

På vår stand 
finner du:

Toppstag 
og avvatring 
fra ByBerg

Kjettinger 
fra Lilleseth

Redskaper 
fra Ålø

Verktøy 
og utstyr 
fra TESS 
MESSEPRISER!

 

• 
 

• 

• 

•

Vi har
med kort-terminal

B3150

RTV 400

NY GENERASJON: Ekteparet Alexander Kongsli og Sunniva Skogan tok over hennes hjemgård ved årsskiftet. – Vi ser                optimistisk på fremtida, og gleder oss til å gå i gang med planene for gården, sier de. 

Vi har sommerblomster, 
busker og stauder

Velkommen innom oss 

for en hyggelig handel!

Kjells Blomstertelt
Tlf: 948 42 744

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.
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Alltid der. Alltid nær.
Skal du investere i ny landbruksmaskin, bygge ut på gården, eller trenger du hjelp med
regnskapet ditt? Snakk med oss på landbruksmessa, så hjelper vi deg raskt og enkelt.

snn.no

GENERASJONSSKIFTE

På gården Hamnvåg Ytre bor Ale-
xander Kongsli (32) og Sunniva Sko-
gan (29) med sine to barn Ada (1) 
og Sivert (5). De skal denne våren 
flytte inn i sin flunkende nye bolig, 
bygget på samme tun som to andre 
bolighus. For på gården bor også 
Sunnivas foreldre Widar og Monika, 
samt hennes farmor Edith. 

– For oss er det bare en fordel å ha 
de andre nært. De er til uvurderlig 
hjelp, både med barnepass og stell av 
dyrene, sier Sunniva. – Dessuten er 
alle så travle på hver sine områder, at 
vi rekker ikke å bli lei!

Det kan være noe sant i det, for 
Sunnivas far, Widar Skogan, job-
ber i dag som statssekretær i Land-
bruks- og matdepartementet. Mo-
nika har full jobb som lærer, mens 
Edith er aktiv pensjonist i ulike lag 
og foreninger. Da messeavisa kom 
på besøk, var det kun det ungfolket 
som var hjemme.

Hektisk vår
Når det er sagt, var det 
nok av liv og aktivitet. 
Husbygging krever 
både praktisk innsats 
og planlegging, og 
kommer i tillegg til de 
200 vinterfôra sauene i 

Klar for 
livet på 
landet

NY GENERASJON: Ekteparet Alexander Kongsli og Sunniva Skogan tok over hennes hjemgård ved årsskiftet. – Vi ser                optimistisk på fremtida, og gleder oss til å gå i gang med planene for gården, sier de. 

BALSFJORD: Fire generasjoner på samme tun skrem-
mer ikke det unge ekteparet Alexander og Sunniva.  
– Å bo nært er bare en fordel, sier de.

»
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Med smaksprøver og 
forskjellige produkter  

av skogsgris!

Stand nr. 10

Troms sau og geit  •  Balsfjord og storfjord sau og geit  •  Troms gjeterhundlag

Velkommen til vår stand og få smaksprøver av 
de fantastiske produkter som vi produserer. 
Ta en hyggelig prat om gjeterhund, og få en 
demonstrasjon av hund i bruk på sau av 
Troms gjeterhundlag.  Vi har oversikt  
over hvilke sauebønder som selger sau  
og lammekjøtt rundt om i fylket.  
Du finner oss på stand nr 66

fjøset. De skal klippes, 
og snart er det klart for 
lamming. Det stopper 
likevel ikke der, for 

Alexander har sitt eget firma, Ask 
maskin og landbrukstjenester, og 
Sunniva jobber deltid som regn-
skapsfører. 

– Jeg har også blitt valgt inn i 
styret i Nortura, mens Alexander 
er leder i bygdelaget. Det blir litt 
mye av og til, innrømmer Sun-
niva.

De vet likevel at dette er det 
mest hektiske året på grunn av 
alt som skjer samtidig med hus-
bygging og gårdsovertakelse. 

– Det kommer til å gå seg til et-
ter hvert. Så får vi se hvordan det 
blir med jobb på og utenfor går-
den. Kanskje blir Alexander mer 
bonde og jeg mer regnskapsfører 
til slutt, smiler Sunniva.

Odelsjente
Hun er født i Oslo, men foreldre-
ne flyttet hjem til Hamnvåg da 
hun var bare åtte måneder. Hun 
er odelsjente med to småbrødre, 

likevel var det ikke noen automa-
tikk i at hun skulle bli bonde. 

– Bonde var ett av mange yrker 
jeg kunne tenke meg da jeg var 
yngre, sier hun. – Uansett ville 
jeg gjøre andre ting før jeg be-
stemte meg for å ta over gården.

Hun har i dag en bachelor i 
økonomi og administrasjon fra 
Handelshøyskolen i Tromsø, noe 
som kommer godt med også i 
hverdagen som bonde. 

– Jeg fører regnskapet for Alex- 
ander sin bedrift, og skal også 
føre regnskapet for gården. I 
tillegg tar jeg voksenagronom-
utdanning nå, noe jeg er veldig 
takknemlig for at finnes.

Tidligere var det både melke-
produksjon og sau på gården. I 
2010 tok Widar valget om å legge 
om drifta til kun sau. 

Mot strømmen
I bygda finnes barnehage og sko-
le, men for mange vil området 
nok oppfattes som utkantstrøk. 
Det er tre mil til kommunesente-
ret Storsteinnes, men det skrem-

mer ikke Sunniva og Alexander. 
De giftet seg høsten 2017, og tok 
over gården i år. 

– Jeg ville først og fremst bort 
fra Tromsø, hvor vi bodde før, 
sier Alexander. – Tre mil til bu-
tikken er jo ingenting. Jeg ser 
frem til å få mer tid til å få besøk 
av naboer og venner, så langt har 
alt vært så hektisk.

På Aursfjordhalvøya, der Sun-
niva og Alexander nå altså har 
slått seg ned, er det per i dag tre 
bruk med sau, i tillegg til deres. 
Nylig ble ett bruk lagt ned, og da 
sikret Sunniva seg 30 av de beste 
dyrene. Hun håper de bøndene 
som nå er igjen, blir værende. 

– Per i dag har vi bra med beite 
og innmark her i bygda, og tren-
ger ikke å kjøre langt for å få tak 
i fôr. Vi har mange planer og tan-
ker om gården, og ser frem til å gå 
i gang med resten. 

»

OPPVEKST: 
Paret bodde 
i Tromsø før, 
men følte de 
ikke hadde 
hverken 
plass eller 
trivsel. Lille 
Ada på ett år 
får dermed 
vokse opp på 
landet.

KOMBINASJON: Han elsker maskinkjøring, og hun har bachelor i økonomi. Det ser lyst ut for landbruket på gården i Malangen.

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no
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www.kalk.no

Kalk skaper balanse
- husk den viktige kalken!

Vi er å treffe på standen til Felleskjøpet Agri
Vi holder også foredrag lørdag og søndag

Kontakt din nærmeste gjødselforhandler  
eller spredeentreprenør. 

Se oversikt på: www.kalk.no/ 
Produkt og marked/Agri/Kalkspredning

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.

Kom og ta 
en prat med 

oss angående 
ensilering!
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WWW.POLARISINDUSTRIES.NO

*Pris ink. mva. Levering- og monteringskostnader kan tilkomme.

CHALLENGE ACCEPTED!

SPORTSMAN 570 SP EPS

99.875,- *
PRIS FRA

RANGER XP 900 EPSSPORTSMAN 570 6X6 EPS

179.875,- *139.875,- *
PRIS FRAPRIS FRA

GENERAL 1000 EPS DELUXE

235.875,- *
PRIS FRA

CHALLENGE ACCEPTED!

BESØK OSS PÅ LANDBRUKSMESSA!

Anlegg og Landbruksservice A/S

Bjørn Einar Bakkehaug
Strandaveien 20, Storsteinnes 

Tlf. 911 09 474 • e-post: anlegg-l@online.no

BALSFJORD: Visste du 
at biene fremfører en 
egen dans for å fortelle 
resten av kuben hvor de 
kan finne pollen?

TILLEGGSNÆRING

– Det er fascinerende å lære om 
bier, og samfunnet de skaper. Jeg 
blir bare mer gira jo mer jeg for-
står.

Det sier Joachim Gullesen fra 
Balsfjord, som sammen med 
kjæresten May-Linn Aaslie nylig 
har blitt sertifisert som birøktere. 
De har tatt kurs i regi av Troms 
birøkterlag, og har nå mulighet 
til å produsere honning for salg. 
I løpet av 2019 skal antallet kuber 
opp fra fire til 25, og bedriften 
«Honning i nord» er etablert. Rett 
før messeavisa gikk i trykken, 
fikk paret også vite at de har fått 
innvilget støtte fra Innovasjon 
Norge til oppstart. 

Bikubemangel 
Til vanlig jobber Joachim som 
miljøterapeut, mens May-Linn er 
kunstner og grafisk designer. De 
ser likevel for seg at birøkting på 
sikt kan bli mer enn en bi-jobb. 

– Det er stor mangel på bi-
kuber i Troms. Per i dag hentes 
kuber til Nord-Norge fra Møre 
og Romsdal, som er eneste syk-
domsfrie område sør i Norge. Vi 
burde bli selvforsynt med kuber 
i Nord-Norge, sier Joachim, som 
har en egen kube han ønsker å få 
i produksjon.

Gjennom bedriften ønsker han 
også å bidra til mer kunnskap om 
honningbier og insekter generelt, 
i tillegg til salg av honning og an-
dre bi-produkter. 

– I starten syntes jeg det hørtes 
så enkelt ut å drive som birøkter. 
Det holdt at man så til kubene en 
gang i uka. Men nå vet jeg at job-
ben innebærer så mye mer, sier 
Joachim med et smil.

Bi-bonde
For han smiler over sin nye liden-

skap, til tross for at læringskur-
ven er bratt og mange hensyn må 
tas. Det er marginalt å drive med 
honningproduksjon i Nord-Nor-
ge, sesongen er kort og sårbar for 
klimatiske endringer. Honning-
bier lever ikke i vill tilstand her, 
men med riktig stell kan de alt-
så trives og produsere honning i 
spesiallagde kuber. 

– Etter vinteren er det normalt 

rundt 5000 bier igjen, fra kanskje 
50 000 sommeren før. De biene 
som er i kuben nå, er 99 prosent 
arbeidsbier. De er i gang med å 
hente pollen, først og fremst fra 
selje og or, forklarer Joachim.

Hans oppgave som birøkter 
skiller seg kanskje ikke så vold-
somt fra andre bønders opp-
gaver. Han må nemlig sørge for 
mat, vann og riktig stell. Deretter 

må han ta vare på produktet som 
«besetninga» lager. Honningbie-
ne mates med sukkersirup gjen-
nom vinteren. 

– Jeg må sørge for gunstige for-
hold i kuben, slik at biene trives. 
Har de nok plass, legger de nok 
egg, hvordan er temperaturen? 
Her i nord kan vi få 10-20 kilo 
honning per kube, per sesong. 

I sør kan det være det dobbelte, 
sier Joachim. 

Danser for maten
Hver kube er som et eget sam-
funn. Hver bie har egne opp-
gaver, alt etter hvor den er i livs-
løpet, og hvert individ er klar til å 
ofre livet for at kuben skal bestå. 
For eksempel vil en honningbie 
kun stikke i forsvar, for etterpå 

Satser på bi-geskjeft i nord

I PRODUKSJON: Surt mai-vær til tross: Biene i Joachim og May-Linns kuber har våknet til liv og er i gang med polleninnsamling. Som kjent påvirker 
klimaendringer og naturødeleggelser insektene over hele verden.  – Det å være birøkter handler ikke bare om å høste honning. Selve pollineringa som 
biene utfører, er vel så viktig, sier birøkterne. 
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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!

n NBS krevde i jordbruksforhandlingene 2018 et eget tilskudd til små 
     og mellomstore melkebruk.
     «Pyramidetilskuddet» ble en realitet.

n Vi kjemper videre for alle produksjoner 
      – for kronemessig lik inntekt pr årsverk!

Troms Bonde- 
og Småbrukarlag

NBS - for framtidas landbruk - i hele landet

n Vi har en butikk på over 100 kvm  
 med bredt utvalg i utstyr og klær  
 til hest og rytter

n	Gode tilbud på rideklær til barn

n Gavetips

n Kraftfor og tilskuddsfôr til hest

n Vi sender over hele landet

n Våre gavekort er populære. 
 kan sendes på mail

www.bhest.no  •  tlf 99563390  
Du finner oss på Facebook og Instagram

gode tilbud  
på messa!

MASSE

LOGOSOL B 1001

79.900.-
Gammel pris 87.000,-

INDERØY • SANDEFJORD • TLF 47 87 50 00 • INFO@NORLOG.NO
Priser eks mva.

GODE MESSETILBUD

VE
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K 
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VI TREFFES PÅ 
landbruksmessa 

i Balsfjord 
29.-30. juni.

Der får du 
demonstrasjon av 

Logosol og Norwood
båndsagbruk og 

kjedesagbruk

Ne� butikken 

for deg som trives
 i skog og mark 
www.norlog.no

ekte treglede

Orange PMS 166

ENEFORHANDLER I NORGE  AV

Satser på bi-geskjeft i nord

EGET SAMFUNN: Vanligvis 
høstes kubene to ganger per 
sesong, og kubene kan også 
flyttes til områder med mye 
blomstring. – Honningbier er 
ikke farlige. De stikker kun i 
selvforsvar, og er rett og slett 
litt uinteressert i oss mennes-
ker, sier Joachim Gullesen. 

n Birøkt er stell av honning- 
 bier for å høste den honnin- 
 gen eller andre biprodukter  
 som lagres i kubene.

n Dagens bikuber er som   
 oftest av isopor, men  
 12 000 år gamle hulema- 
 lerier av honningjakt viser  
 at mennesket alltid har satt  
 pris på det søte produktet. 

n I Norge drives birøkt for  
 honningproduksjon og  
 pollinering av kulturvekster.

n I Troms selges lokalprodu- 
 sert honning på Bondens   
 Marked og ulike messer. 

n Norges birøkterlag ble 
 stiftet i 1884, og er birøkter- 
 nes faglige organisasjon.

birøkting:

dør den. Vepsen, derimot, kan 
stikke flere ganger og være ag-
gressiv i sin jakt på matrester 
på hagebordet. 

– Biene setter kubens behov 
først, og kuben blir som én or-
ganisme. Samfunnet i kuben 
er fininnstilt, og det er som om 
de har sitt eget språk, sier Joac-
him og bobler nærmest over av 
entusiasme når han får lov til å 
fortelle om biene. 

– Når biene finner et sted 
med mye pollen eller nektar, 
flyr de tilbake til kuben og gir 
beskjed. Med en slags dans, 
formet som en sirkel eller et 
åttetall, angir de retninga for 
nektaren og hvor langt det er 
dit. Så vibrerer de for å angi 
mengde, og noen ganger kan 
de ha med seg smaksprøver for 

å fortelle nøyaktig hvilken mat 
det er. Det er rett og slett fan-
tastisk, sier den ferske birøk-
teren.

Du kan møte Joachim på 
landbruksmessa, og høre mer 
om både biene og hvordan det 
er å være birøkter.
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- EN DEL AV BR INDUSTRIER

Kom innom vår stand for en god handel.  
Flere gode messetilbud, som f. eks. 40%  
rabatt på kjettinger fra Lilleseth Kjetting. 

Se den nye Valtra A104/114 med HiTech 4 
transmisjon. Vi viser også den helt nye  
elektriske MultiOne EZ-7. 

For mer informasjon, ring gjerne 974 03 113.

Velkommen!

40% rabatt på  
Lilleseth Kjetting

Effektiv feiing med Holms

Hakki Pilke vedmaskiner Weckman tilhengere Pöttinger jordbearbeidingFMG bakmontert skjær

GPS med Dataväxt og TrimbleLilleseth KjettingÅlö frontlaster og redskap

Velkommen til  
vår stand på 

Landbruksmessa  
i Balsfjord!

Pöttinger - når fôrkvaliteten teller MultiOne - kompakt kraft for allsidig bruk Globus kan stein!

Vi viser den  
nye elektriske  
MultiOne EZ-7

NYHET! 
Valtra A-serie

Nå med PowerShift

Vi er på Landbruksmessa i Balsfjord!

Nyhet: 
Pöttinger SERVO 45 M
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BALSFJORD: Hvorfor 
må jenter gå i arbeids-
klær som strammer på 
feil plass og føles tunge 
og hemmende?

PÅ MESSA
Det spørsmålet stilte Kristin 
Lemme fra Voss seg, etter at hun 
en dag i 2011 måtte ut og sette opp 
et gjerde på det vesle sauebruket 
hun etter hvert skal overta. Hun 
kom rett fra kontorjobben, og 
hadde fortsatt kjole på. Det fun-
gerte utmerket å få gjerdet på 
plass, men kjolen manglet lom-
mer til verktøy, og var jo egentlig 
en penkjole. 

– Da ramla en idé ned i hodet 
på meg, nemlig hvorfor finnes 
det ikke arbeidsklær tilpasset 
kvinner? Vanlige kjeldresser kan 
føles tunge og stive, og hemmer 
i verste fall arbeidet. Det burde 
vært motsatt – at jentene had-
de klær tilpasset dem. Klær som 
både føles behagelig, er praktiske 
og ser kule ut, sier Lemme. 

Fra ideen til bedriften Flor AS 
så dagens lys, skulle det gå seks 
år. Men på den tida hadde Lem-
me fått gode folk med seg, blant 
annet designer Ingrid Brandseth 
med moteutdanning fra Milano. 

Positivitet
I september i fjor kom de første 
plaggene til salgs. Kolleksjonen 
består i dag av kjeledress, bukse 
og jakke, t-skjorter, fleece-jakke 
og ikke minst: En arbeidskjole 
med gode lommer til verktøy. 
I fjor gikk bedriften til topps i 
«Gründerjakten 2018», i regi av 
Nordea. Premien var midler til-
svarende ei årslønn, samt rådgiv-
ning underveis. 

– Jeg brenner for at flere jenter 
skal finne veien inn i både land-
bruk og andre mannsdominerte 
yrker, og for at vi skal kunne ska-
pe optimisme og fremtidstro, sier 
Lemme, og viser til at ingen an-
dre land i verden har større andel 
kvinnelige arbeidere på gårder, 
plattformer, fiskebåter, verkste-
der og fabrikker som Norge. 

– Det er vi i Flor veldig stolte av, 
og vi er stolte av å bidra til å sette 
fokus på kvinna i slike yrker, sier 
Lemme. 

Mykere stoff
Det er lagt vekt på at klærne 
skal være fleksible og føles gode 

på kroppen, derfor er mange av 
plaggene laget med mye stretch. 

– Ved å samarbeide med en 
profesjonell designer, har resul-
tatet blitt knallbra. Vi har hatt 
våre ideer, mens hun ser helt 
andre ting som gjør at plaggene 
også blir stilige. Det er en god 
match, sier Lemme.

Selv har hun hatt mye tilknyt-
ning til idretten, og sett hvordan 
gode sportsklær gjør jobben un-
der ei treningsøkt. I og med at 
mye av arbeidet på for eksempel 
en gård er fysisk tungt, skal også 
arbeidsklærne fungere som tre-
ningsklær. 

– Alle kjeldresser har en strikk 
som strammer. De vanlige kjel-
dressene strammer ofte på feil 
sted for oss jenter, og vi har laga 
en strammefunksjon som du kan 
bruke etter hvordan kroppen din 
er, sier Lemme.

Det er også litt mykere stoff i 
arbeidsklærne, i forhold til man-
ge av dagens kjeldresser. 

– Det gjør at klærne føles vel-
dig behagelige på. Klærne våre 
har mer fasong, og passer til stort 
sett alle størrelser.

Klærne produseres i Kina, og 
for tiden venter Lemme på en 
kolleksjon med singlet og shorts. 

På landbruksmessa får du altså 
muligheten til å studere klærne 
på nært hold. Det blir også mu-
lig å treffe gjengen bak Flor før 
messa, de skal nemlig kjøre bobil 
nordover fra Voss.

– Slik får vi sett mer av 
Nord-Norge med det samme. Vi 
har veldig lyst til å treffe bon-
deorganisasjoner, foreninger, 
bønder og andre, og kanskje kan 
vi ha pop-up-butikk? Ta gjerne 
kontakt med oss, sier Lemme, 
som er overveldet over den gode 
responsen ideen hennes har fått. 

– Spesielt har det med å rekrut-
tere kvinner til landbruket blitt 

godt mottatt, og det er overras-
kende mange menn som heier 
på, og engasjerer seg, sier hun.

Til messa kommer også Trak-
torpikene, en bedrift drevet av 
søstrene Thrine Bye Heggum 
og Ine Bye Rossetnes fra Grong 
i Nord-Trøndelag. De startet i 
2013, og har siden den tid fått en 
rekke priser og utmerkelser for 
sine arbeidsklær tilpasset kvin-
ner. Klær fra både Flor og Trak-
torpikene vil bli vist i et eget mo-
teshow på messeområdet lørdag. 

Tromsbygg entreprenør AS • Meieriveien 14, 9050 Storsteinnes • Telefon: 909 93 265 • E-post: vidar.hauglid@tromsbygg.no

Det er med fornøyelse vi kan presentere et nytt 
boligprosjekt på Storsteinnes. Den muligens 
beste og sentrumsnære tomta skal benyttes 
til boligformål. Tomta ligger ved krysset til Pe-
tersborgveien og ovenfor parkeringsområdet 
ved Coop Extra på Storsteinnes. Her skal det 
bygges rekkehusboliger i varierende størrelser. 
I byggetrinn 2 bygges 15 stk selveierleiligheter.

Boligene leveres nøkkelferdige. Innvendige 
vegger og himlinger har moderne slette og 
malte overflater. Vegger på baderom leveres 
med baderomspaneler og gulv på baderom 
og i entre leveres med keramiske fliser. Gulv 
på soverom, stue og kjøkken av eikeparkett. 
Utvendig fremstår bygningene med moderne 
uttrykk og overflater av trepanel i kombinasjon 

med ferdig malte plater. Boligens varmeanlegg 
er basert på elektrisk flexwatt gulvvarmesys-
tem. Vinduer og ytterdører av tre med høy 
isolasjonsverdi. Innerdører er malte med slett 
overflate. Utvendig blir tomta planert og tilsådd 
som plen. Alle veier og parkeringsområder 
leveres ferdig asfaltert. Boligene tilfredsstiller 
husbankens energikrav og har livsløpsstandard.

FINANSIERING
Sparebanken Nord-Norge kan tilby 
gunstig finansiering ved kjøp av bolig.

BYGGETRINN 2 – SETT FRA SØRØST

FUGLEPERSPEKTIV
SETT FRA SØR

SALGSSUM PR. 23.05.2018:
2-roms leilighet 50 m2 BRA 1.900.000,- 
2-roms leilighet 55 m2 BRA 2.100.000,- 
3-roms leilighet 68 m2 BRA m/ carport 2.700.000,-

MER INFORMASJON
Du finner mer informasjon om 
prosjektet, leilighetene og plan- 
tegninger på vår internettside: 
www.tromsbygg.no

KJÆRE BOLIGSØKER

SENTRUMSBOLIGER PÅ STORSTEINNES
Ta snarest mulig kontakt, vi har ledig 1stk 3-roms, og 2 stk 2-roms leilighet

LEVERANSEBESKRIVELSE

Med Flor til Nord

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no

GRÜNDER: Kristin Lemme har flyttet hjem til sauebruket på Voss, men jobber også fulltid i bedriften Flor AS. – Flor betyr fjøs på vossa-dialekt, sier Lem-
me, som gleder seg til å besøke Balsfjord. Foto: PAtriK Søreide/FLor

ARBEIDSKJOLE: Kjolen «Flora» er 
lenger bak enn fremme, slik at man 
trygt kan bøye seg under arbeidet. 
Foto: FoLKeFotogrAFen/FLor
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Bjørkebakkveien 364, 9311 Brøstadbotn
Tlf. 77 18 83 98 - 901 70  013

McHale rundballeutstyr
og Muratori rotorharver for direktesåing av gress.

Godt utvalg i

A/S TEMA

SAU
 
– Jeg vil absolutt anbefale rasen, 
kanskje særlig til de som driver i 
mindre skala og har annet arbeid 
ved siden av. Spælsauen er ikke 
like arbeidskrevende som vanlig, 
hvit sau.

Det sier Inge Pettersen på går-
den Vågen i Kvaløyvågen utenfor 
Tromsø. Rasen han snakker om, 
er gammelnorsk spælsau, som 
regnes som den mest opprinneli-
ge typen av sau i Norge. Den reg-
nes også for å være sårbar, selv 
om den ikke lenger er truet. 

Finnmarkstur
Inges 40 søyer stammer opprin-
nelig fra ei besetning i Porsan-
gerfjorden, Finnmark. 

– Vi drev med geit i omtrent 
30 år før ryggen min sviktet. Så 
gikk vi over til vanlig hvit sau, 
men man innså jo at det også 
krevde sitt. Særlig i lamminga og 
sankinga. Da bestemte vi oss for 
å prøve gammelnorsk spælsau, 
forteller Inge.

Det var ingen reinrasede liv-
dyr å oppdrive i Troms, så han 
og kona kjørte til Porsanger for å 
hente ti dyr. Bonden der hadde i 
sin tur hentet dyr fra Trøndelag. 
Det er denne flokken Inge har 
avlet videre på, og nå har han 
drevet med avl i snart 15 år. Inges 
besetning er ei livdyrbesetning, 
så fra gården har det blitt solgt 
livdyr over hele Troms. 

– Jeg kjøper sæd og insemine-
rer selv, etter strenge avlsregler. 
Rasen viser brunst noe dårligere 
enn den vanlige sauen, men man 
går med væren og ser hvem som 
er mest interessert, sier Inge.

I dag er flokken redusert fra 
den opprinnelige. Ekteparet Inge 
og Johanne, som har drevet går-
den i over 50 år, blir jo ikke yn-
gre. Men de fôrer også opp 200 
slaktegris per år, så her er fortsatt 
mye å henge fingrene i. 

– Jeg er fjerde generasjon på 
gården, og hvem vet, kanskje bar-
nebarnet Odin blir neste. Han er 
i alle fall glad i å være med beste-
far i arbeidet, smiler Inge.

Instinkter i behold
Ifølge sauebonden har rasen 
mange fordeler i forhold til van-
lig, hvit sau. 

– Instinktene er generelt mer 
i behold. Det betyr for eksempel 
at dyrene holder seg mer i sam-
let flokk på beite, og det blir en-
klere å få dem ned fra fjellet om 
høsten. 

– De har også en enestående 
egenskap med å ta vare på lam-
mene sine, sier Johanne og for-
teller om to konkrete episoder 
hun selv var vitne til: 

– Den ene gangen gikk søya til 
angrep på en rev rett etter at hun 
hadde lamma. Og en gang senere 
så jeg ei som la lammet sitt i trak-
torskuffla. Jeg forstod først ikke 
hvorfor, men da hun stilte seg 
rett foran, skjønte jeg at det var 
for å beskytte lammet mot uvær. 

I tillegg trives altså rasen ute 
hele året, men de må naturlig 
nok ha tilgang til tørre liggeplas-
ser og ly. 

– Vi klipper dem ei tid etter 
lamming, for lammene søker 
ofte beskyttelse under moras ull 
mens de er små, sier Inge, som 

Bidrar til å bevare en sårbar rase: 

Trives med gammelnorsk spælsau

GLAD I BRØD: Inge Pettersen og barnebarnet Odin tar sauene inn for en sjekk. Og for å gi dem brød. Da vi besøkte gården,             var det fortsatt en drøy måned til lamminga startet. 

UTEGANGERE: Aller best trives 
spælsauen ute, og bonden klipper 
dem ikke før etter lamminga. 
På den måten får lammene 
beskyttelse i moras ragg. 

KVALØYVÅGEN: Sauene hos Inge Pettersen går 
ute hele året. Og: De elsker brød. 

LES MER: CAN-AMOFFROAD.COM

BESØK OSS PÅ LANDBRUKSMESSA!

10.000,-
PÅ KJØPET*

NÅ  
KLÆR ELLER  

UTSTYR FOR KR.

PÅLITELIG OG ALLSIDIG 
OUTLANDER OG OUTLANDER 6X6

*Tilbudet gjelder  t.o.m. 21. juli 2019 ved kjøp av ny  2018 
modell av Outlander, Outlander MAX eller Outlander 6x6.

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Med enerett. 
™, ® og BRP-logoen er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper.
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også roser dyrenes egenskaper i 
selve lamminga. 

– I snitt venter våre søyer 1,9 
lam hver. Generelt er lammene 
mindre enn hos hvit sau, som re-
gel rundt 3,5 kilo, noe som letter 
lamminga. Vi følger selvfølge-
lig med hele tida, men de klarer 
selve jobben i stor grad sjøl.

Standarder
Landslaget for Gammelnorsk 
spælsau ble etablert i 2001, da 
var rasen nesten utryddet. I dag 
regnes populasjonen til å være 
på cirka 8000 hunndyr. Landsla-
get har satt rasestandard ved avl, 
i praksis betyr det at både værer 
og søyer kan være kollete og ha 
horn, og alle varianter av dyrenes 
grunnfarger svart, grått, brunt, 
lysebrunt og hvitt godtas. De skal 
imidlertid ha kort hale, ikke len-
ger enn 15 centimeter, for å bli 
godkjent som livdyr. 

– På denne rasen avler man 

ikke for å få større og flere lam. 
Man avler for å bevare rasen så 
opprinnelig som mulig. Heldig-
vis, sier Inge. 

Det er naturlig nok lavere kjøtt-
fylde og vekt på lammene i for-
hold til den vanligste rasen, og 
normalt sett havner omtrent fem 
prosent under klasse O+. Dermed 
går lønnsomheta noe ned. 

– Men tenker man timesbasert, 
altså hva man har igjen for arbei-
det, kommer gammelnorsk spæl-
sau godt ut. I tillegg har jo vi solgt 
livdyr, som vi får igjen for innsat-
sen på, sier Inge.

Han henter for øvrig store 
mengder utgått brød hos OBS i 
Tromsø. Ei løsning som passer 
begge parter – butikken slipper å 
kaste maten, og bonden kan fôre 
dyrene med det. 

– Faktisk består en tredjedel av 
grisenes fôr av brød. Sauene får 
også, men i mindre skala. Der-
med sparer vi kraftfôr. Vi selger 

også skinn av spælsauen, mens 
ulla får vi knapt betalt for. 

Flere satser
Også som beitedyr er rasen ide-
ell. Der den hvite sauen går mest 
på vanlig gras, er gammelnorsk 
spælsau «vill» etter kratt og lyng. 

– Den er dårlig å beite på håa 
om høsten. Da bryter den på gjer-
dene for å få tak i lyng og kratt. 
Etter at vi sluttet med geiter, be-
gynte det ganske raskt å gro igjen 
her. Nå har spælsauen sørget for 
å holde krattet nede, sier Inge. 

Flokken hans er én av to i 
Troms som er godkjent som avls-
besetning. Den andre er i An-
dersdalen. 

– Det gleder meg at vi de senere 
år har solgt livdyr til yngre bøn-
der som ønsker å satse på rasen, 
smiler en fornøyd sauebonde.  

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

Besøk vår stand på messa og diskuter
fremtidens landbruks- og distriktspolitikk

Jens Olav Løvlid
1. kandidat,

Balsfjord Senterparti

Ivar B Prestbakmo
1. kandidat Senterpartiet

i Troms og Finnmark

Ja til norsk mat!

Lyst å lære om hest og ridning?
Vi har tilbud for barn og voksne, ta 

kontakt for drop-in eller faste timer.

Tlf. 99 11 44 28
post@nsnl.no
www.nsnl.no

Kontortid:
Hverdager
08.00–15.30

Trives med gammelnorsk spælsau

GLAD I BRØD: Inge Pettersen og barnebarnet Odin tar sauene inn for en sjekk. Og for å gi dem brød. Da vi besøkte gården,             var det fortsatt en drøy måned til lamminga startet. 

NESTE GENERASJON: Odin hjelper gjerne bestefar i fjøset, og her slippes sauene ut i den nordnorske vår-vinteren.

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no

Inge Pettersen

Jeg er fjerde generasjon på gården, 
og hvem vet, kanskje barnebarnet
Odin blir neste.
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MOSJØEN
VIDEREGÅENDE SKOLE

VI HAR lAndsdelens 
eneste Vg2-tIlbud Innen 
skogbRuk og Hest

Besøk gjerne vår stand på messa 
og prøv skog-simulatoren vår!

Vi er nord-norges største naturbruksskole 
og har både Vg2 skogbruk og Vg2 Hest-og hovslager.

Dere finner oss på
Landbruksmessa.
https://balsfjord.mdg.no

balsfjord

snakk med 
oss om en
grØnnere 
fremtid!

BALSFJORD: Hvilket 
ansvar har bønder og 
skogeiere for klimaut-
slipp? Bør vi spise 
mindre kjøtt, og hva 
blir i så fall konsekven-
sen for landbruket?

MILJØ OG KLIMA
Slike spørsmål, og mange fle-
re, vil bli diskutert og debat-
tert under den to dager lange 
klimakonferansen på årets 
landbruksmesse. Selv om en-
kelt-temaer om landbruk og 
klima har vært tatt opp tidlige-
re, er det første gang Landbruk 
Nord arrangerer en todagers 
konferanse med fordypning 
om emnet. 

– Klima og miljø er en na-
turlig del av både skogbruk og 
jordbruk, og noe alle bønder og 
skogeiere må forholde seg til. 
I økende grad, sier skogbruks-
rådgiver og ansvarlig for konfe-
ransen, Gunnar Kvaal. Han har 
nå fått tak i foredragsholdere 
og fagpersoner fra blant annet 
Universitetet i Tromsø (UiT), 
Norges miljø- og biovitenska-
pelige universitet (NMBU) og 
Norsk institutt for bioøkonomi 
(NIBIO), som alle bidrar med 
faglige foredrag. 

– Her bør det være interes-
sante temaer for gårdbrukere 
og skogeiere spesielt, men også 
generelt for alle som er opptatt 
av klima og miljø, sier Kvaal.

Myr og karbon
Første dag av konferansen, alt-
så lørdag 29. juni, vil handle 
mest om jordbruk. Program-
met åpner med et foredrag om 
fotosyntese og klimapåvirk-
ning fra beite, holdt av profes-
sor Kari Anne Bråthen fra UiT. 
Så vil professor i husdyrernæ-
ring, Odd Magne Harstad fra 
NMBU, snakke om husdyras 
rolle i bærekraftig matproduk-
sjon. 

– Dette med rødt kjøtt og 
hvor mye kjøtt vi spiser, er et 
aktuelt tema. Harstads innlegg 

vil problematisere Gunhild 
Stordalens filosofi, og dykke 
ned i den faktabaserte kunn-
skapen om hvordan husdyra 
påvirker klimaet, sier Kvaal. 

Utover lørdagen blir det mer 
om blant annet dyrking av myr, 
karbonkretsløpet, komposte-
ring på gården, og et dypdykk 
i rapporten «Klimaendringer 
og landbruk i nord». Sistnevnte 
er det forsker i NIBIO, Sigridur 
Dalmannsdottir, som legger 
frem. 

– I tillegg vil jeg fortelle litt 
om prosjektene biogass og kli-
makalkulator, sier Kvaal. 

Kunnskapsbehov
Søndagen er viet klima innen-
for skogbruk, og her vil for-
skerne Harald Kvålen og Stein 
Tomter fra NIBIO ta oss med 
på tema som hvordan skog-
bruk påvirker klimautslipp- og 
binding av karbon, og hvordan 
det står til med skogen i Troms. 

– Når det gjelder bjørka i 
Troms, er hele 80 prosent av 
den hogstmoden og dels gam-
mel. Samtidig ser vi at skogen 
vokser mer nå enn for tjue år 
siden, som følge av økt tempe-
ratur og økt nedbør, sier Gunn-
ar Kvaal. 

Dendrokronolog Andreas 
Kirchefer og paleøkolog Per 
Sjøgren vil snakke om gammel 
skog, og hvordan landskapet 
i Troms har endret seg over 
de siste generasjonene. Så vil 
Kvaal avrunde konferansen 
med et innlegg om skogen og 
karbonregnskapet. 

– Konferansen vil gi den en-
kelte bedre forståelse av klima-
regnskapet i landbruket totalt 
sett. Det er nemlig liten tvil 
om at behovet for kunnskap er 
stort her, og mange ganger vir-
ker det som at det kun er fokus 
på utslippene fra landbruket. 
Vi må også se hvordan aktivt 
skogbruk og jordbruk påvirker 
klimaet positivt, sier Kvaal.

Konferansen vil foregå i 
Balsfjordhallen, og er åpen og 
gratis for alle med messebillett. 

Klimakonferanse for første gang

FØRSTE GANG: Rådgiver Gunnar Kvaal i Landbruk Nord ser frem til historiens første klimakonferanse på landbruksmessa, hvor      et sterkt panel av fagpersoner bidrar. 
– Alle som er opptatt av klimadiskusjonen, har skog, driver gård eller er politisk engasjert, har utbytte av konferansen, sier han.       ARKivfoto: LiLL-KARiN ELvEstAd

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no

BALSFJORD: troms 4H 
stiller med medbrakt 
bakerovn på messa. 

PÅ MESSA
– Vi sponser ingredienser, og 
ungene kan lage sin egen pi-
zza og steke i ovnen vår. Eller 
annen bakst, forteller organi-
sasjonsrådgiver i Troms 4H, 
Hilde Ovesen.

Det er tredje gangen fylkes-
organisasjonen stiller på mes-

sa, og Ovesen sier det er viktig 
å delta for å gjøre 4H kjent. 

– I dag er det 17 4H-klubber 
i Troms, men ingen på Storste-
innes. Kanskje noen blir nys-
gjerrig på hva 4H er, og får lyst 
til å starte?

4H har også med seg en 
smootie-sykkel. Den er ifølge 
Ovesen veldig populær, for her 
kan barna lage sin egen smoo-
tie ved å sykle. 

Lag din egen pizza

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no
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s Grunnarbeider, oppføring av nybygg, 
 prosjektering og hjelp til søknader
s	Ombygging, restaurering og etterisolering
s	Lokalisert i Balsfjord

Telefon 911 20 065

Tlf: 92 09 71 10 
• www.ntmaskin.no 
• salg@ntmaskin.no

BVL fullfôrvogn med 6 års garanti

Dere finner oss på 
Landbruksmessa!

GODE MESSETILBUD!

9130 Hansnes   •   Tlf. 917 72 047

Lysthus 9,2 km2Grillhytte 9,2 km2

Demohyttene selges 
kr. 10 000 under ny pris

Du finner  
oss på  

landbruks- 
messa

MANGE GODE MESSEPRISER!

Tlf.: 72 50 50 50
www.felleskjopet.no

Endelig vår!

Felleskjøpet
hagejord, 40 liter

50%
Kun 24,-

Før 49,- Det finnes mange ulike typer spesialjord på markedet.
Vi hjelper deg så du velger rett til ditt behov.

r

Valg av riktig jord
Det finnes mange ulike typer spesialjord på markedet

Valg av riktig jord

Felleskjøpets gjødselgaranti
Kjøper du jord hos oss på Felleskjøpet skal vi spørre deg om gjødsel.
Glemmer vi det, gir vi deg 1 selvvalgt pose med spesialgjødsel.

Grouw trillebår, 80 ltr 990,-
Fiskars
classic spade 379,-

GGGardena AAAquaroll
slangetrommel S 599,- Felleskjøpet plantejord, 40 ltr 666999,-

Felleskjøpet kompostert plantejord, 40 ltr 99999999,-

 

Vår butikk i Petersborgveien på Storsteinnes 
holder åpent lørdag 29. juni kl. 10.00 - 18.00

Petersborgveien
9050 Storsteinnes

Tlf. 72 50 50 50
www.felleskjopet.no

Besøk vår stand på Landbruksmessa

GODE MESSETILBUD!

 

Tlf: 55 53 51 50— jlb@bruvik.no—www.bruvik.no 

Komplett utstyrsleverandør for 
mekanisk ventilasjon tilpasset 

ethvert husdyrrom 

Besøk oss gjerne på stand 30       
sammen med Felleskjøpet           

alle dager for en luftig prat! 

Klimakonferanse for første gang

FØRSTE GANG: Rådgiver Gunnar Kvaal i Landbruk Nord ser frem til historiens første klimakonferanse på landbruksmessa, hvor      et sterkt panel av fagpersoner bidrar. 
– Alle som er opptatt av klimadiskusjonen, har skog, driver gård eller er politisk engasjert, har utbytte av konferansen, sier han.       ARKivfoto: LiLL-KARiN ELvEstAd

OVN: 
troms 4H 
kan steke 
pizzaer og 
annet bak- 
verk i sin 
medbrakte 
ovn. 
foto: PRivAt
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BALSFJORD: Søker du 
produksjonstilskudd, er du 
pliktig til å ha gjødselplan.

LANDBRUK NORD

Akkurat det er sikkert ingen stor nyhet 
for bønder flest. Det kanskje ikke alle 
vet, er at som Landbruk Nord-medlem 
får du gjødselplanlegging som en del 
av rådgivningspakken.

– I pakken, som varierer i størrelse 
etter areal på gården, er det med gjød-
selplanlegging og rådgivning i inntil to 
timer. Alle som søker tilskudd skal ha 
en slik plan årlig, eller minimum hvert 
femte år hvis man driver i mindre ska-
la, sier Nora.

For å lage en god plan, bør det tas 
jordprøver til analyse. Prøvene skal 
ikke være mer enn åtte år gamle. Råd-
giverne i Landbruk Nord kjører gjer-
ne langt for å ta jordprøver – både til 
Nordland og Finnmark – og prøvene 
tas i samråd med bonden. 

– Prøvene blir så sendt inn til analy-
se. Når vi får resultatet tilbake, kontak-
ter vi bonden og går gjennom hva de 
ulike prøvene viser av næringsinnhold 
og sammensetninga av jorda, forklarer 
Nora.

Ut fra dette planlegges den vide-
re gjødslinga med tanke på type og 
mengde gjødsel. 

Forurensning
– Det er flere årsaker til at god plan-
legging av gjødslinga er viktig. For det 
første for bondens økonomi – å gjødsle 
for mye eller for lite er ingen gevinst, 
sier Nora. 

Hun påpeker også at riktig gjødsling 
er viktig for å unngå forurensning og 
utvasking til naturen. 

– Har man ikke godkjent gjødsel-
plan, kan man i verste fall miste pro-
duksjonstilskuddet.

Landbruk Nord kan også tilby råd-
givning om kalking, sprøytemidler og 
ulike vekster. 

– Vi bistår med alt som inngår i det å 
drifte jordene, enkelt sagt. For eksem-
pel skal ei åkersprøyte være kontrol-
lert hvert femte år, og den kontrollen 
utfører vi, sier Nora. 

Mange tar kontakt med Landbruk 
Nord for å spørre om type og mengde 
sprøytemidler. 

– Det er artig for oss å reise ut til går-
dene og treffe bøndene. Da får vi bli 
kjent med dem, sier Nora Foshaug. 

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no

Få tilgang til fordelene du også!
•  Stasjonærblanderen som ofte passer inn der
 gammelkutteren stod

•  Ekstra god kutting gir økt fôropptak

• Endelig slutt på alle problemer med langt gras

• Raskere etetid gir mindre belastning på kua

• Rustfri bunnplater og hardox metall i skruene

• Merkelig nok trengs kun 11kw strømforbruk!

• 2651 Østre Gausdal
• www.harusystemer.no
• post@harusystemer.no
• 930 56 315 / 930 56 316

Den viktige planlegginga

RÅDGIVER: Nora Foshaug er rådgiver i jord- og plantekultur. Foto: LaNdbruk Nord
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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:
• VMS V300 melkerobot • Kalvefôringsautomat • TKS kombikutter • • Kubørste 
• Lam-/kjefôringsautomat  • Innredning; port i bue m/gitter • Drikkekar for løsdrift.



32 Landbruksmessa 2019

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

• Espen Luneborg: 469 31 155
• William MacQueen Moe: 904 72 107

Elklipper C2 
– for ku/hest

HD 5/15 CX Plus
230V
Kaldtvannsvasker

Gårdskamera FMC-IP1 

DYRØY: Noen ganger må 
man bare tørre å hoppe i det. 
Slik som ekteparet Erling 
Bratsberg og Nina Bolle, som i 
2015 tok sitt livs største valg. 

NYBYGG STORFE

Han var utdannet lærer og jobbet som 
ordfører i Lavangen kommune. Hun var 
barnehagelærer, jobbet som tillitsvalgt og 
hadde mange jern i ilden. De var kjæres-
ter, bodde i hver sin kommune, og trivdes 
med travle dager og mye reising.

Så, i 2015, satset de alt. Ikke bare giftet 
de seg og flyttet sammen, de bestemte seg 
også for å overta Alstad gård etter Ninas 
far. 

– Det startet nærmest som en spøk på 
pappas 67-årsdag, forteller Nina, som har 
vokst opp på gården som ligger i natur-
skjønne omgivelser på Kastnes i Dyrøy. 

En bemerkning fra hennes side om 

at faren kanskje skulle tenke på å senke 
tempoet, åpnet plutselig flere dører sam-
tidig. 

– Da jeg den kvelden fortalte Erling at 
jeg hadde fleipet med pappa om å overta, 
ble han bare helt alvorlig og sa: Ja, hvor-
for ikke?

Lærevillige 
Dermed var tankeprosessen i gang, og 
etter seks måneder med overveielser, be-
stemte de seg. Til tross for sine akademis-
ke bakgrunner og yrker, til tross for at de 
aldri hadde bodd sammen, så valgte de å 
kaste seg i det. 

– Fra høsten 2014 til våren 2015 gikk 
vi i fjøset sammen med svigerfar så ofte 
vi kunne. Vi måtte bli kjent med dyrene, 
trygg på rutinene, og få inn mest mulig 
lærdom og kunnskap, sier Erling, som 
riktignok vokste opp på et lite sauebruk, 
men som syntes kyrne var mer enn lovlig 
store da han skulle melke for første gang.

 – Jeg tror det at vi kom fra en annen 
bakgrunn enn bondeyrket, har vært en 
styrke for oss. Vi visste jo ikke hva vi gikk 
til, på godt og vondt, men samtidig har vi 

fått prøvd andre ting og vært «der ute». 
Nå lever vi det gode liv, og det er ikke en-
gang en klisje, sier Erling.

Nina jobber som styrer i en barnehage, 
men på sikt er det mulig at også hun går 
inn i drifta for fullt. 

Lever det 
gode liv 
med ny fjøs

FØRSTE PAR UT: Ekteparet er de første melkebøndene i Dyrøy som bygger nytt. – Verdens navle er der du er.      Vi er stolte av å skape liv på bygda, og har fått veldig mange positive tilbakemeldinger på valget vårt, sier de. 
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Termografering

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

Termografering oppdager temperaturforskjeller 
som  indikerer feil i det elektriske anlegget.

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 21 49 71 68 OM DU VIL VITE MER.
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RABATTEN DEKKER KOSTNADEN

Gammelt og nytt
Paret overtok altså gården i 2015, en 
gård hvor det hadde vært løsdrift siden 

1980-tallet. Fjøset på gården var i bra 
stand, men lå vanskelig til for utvidelse. 

– Først hadde vi et mål om å optimali-

sere drifta i gammelfjøset, men snart så 
vi at mulighetene der var begrenset. Fjø-
set ligger innimellom husene, og uansett 
hvordan vi tegnet det, ville det ikke løse 
seg, sier Erling.

En tanke om å satse på nybygg meldte 
seg. Skulle de skape en fremtid på gården, 
og samtidig ha en arbeidsplass å bli gam-
mel på, måtte valget tas hurtig. Etter å ha 
deltatt i et prosjekt i regi av Innovasjon 
Norge, skrinla de tanken om ombygging 
av det gamle. 

– Høsten 2017 sa vi at nå hopper vi i det 
og bygger nytt, sier Nina. 

Etter en ganske rask prosess med plan-
legging, tegning, valg av entreprenør og 

beregning av størrelse og økonomi, ble 
første spadetak satt på tomta sommeren 
2018. I mars i år flyttet de inn i det 46 me-
ter lange og 22 meter brede fjøset.

Gjødselkjeller
Budsjettet er på opp mot 11 millioner kro-
ner, og i nyfjøset er det plass til 45 årskyr i 
tillegg til kalver og kviger. Per i dag er det 
34 som melker, og paret 
kjøpte nylig 12 kyr. Resten 
håper de å rekruttere fra 
egen bestand. På sikt skal 
de opp i 400 tonn kvote, 
per i dag har de drøye 300 
tonn. 

FØRSTE PAR UT: Ekteparet er de første melkebøndene i Dyrøy som bygger nytt. – Verdens navle er der du er.      Vi er stolte av å skape liv på bygda, og har fått veldig mange positive tilbakemeldinger på valget vårt, sier de. »

NY HVERDAG: Fra kontrollrommet ser man ut på dyrene, samtidig kommer det opp på 
skjermene hvem som melker, hvem som er i brunst, hvor mye kraftfôr den enkelte får, og i 
hvilket hold de er. – Et eget kamera ved melkeroboten måler hver ku. Er noen i litt for godt 
hold, går kraftfôrmengden ned, forklarer Nina.
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Stormoen • 9050 Storsteinnes • Tlf. 47 46 98 50 - 41 68 59 72 • E-mail: post@elementnor.no • elementnor.no

Vi er alltid
 åpen for

 samarbeid!

BETONGPRODUKTER TIL LANDBRUKET
Betongens gode fleksibilitet gir store muligheter i form, overflate, profil og farge. 
Vi leverer isolerte fasadeelementer, kompakte veggelementer, søyler, flere 
typer bjelker, lagringstanker, samt ulike produkter til landbruket forøvrig.

– Vi har god plass i fjøset, 
og det påvirker dyrene posi-
tivt. De har vært så rolige og 
fine siden vi flytta dem hit, at 
man skulle tro de alltid had-
de bodd her, sier Nina.

Ekteparet var bestemt på at de ikke ville 
ha gjødselkum, men gjødselkjeller. 

– Jeg er glad for at det nå er lov med 
gjødselkjeller igjen, etter at man har sett 
hvor problematisk det kan være med gjød-
selkum og pumper som ikke fungerer, sier 
Erling.

Gammelfjøset brukes til oksefjøs, slik at 
det også er kjøttproduksjon på gården. 

– Det er ikke til å legge skjul på at det 
har vært en bratt læringskurve. Mye å set-
te seg inn i. Men vi ser allerede at hverda-
gen påvirkes i positiv retning, sier Nina.

Ny hverdag
Den største endringa i livene er arbeids-
rutinene. Og dermed endres også hvor 
mye tid paret har å tilbringe med sine til 
sammen fem barn, venner og familie. 

– Melkeroboten har gitt oss en hverdag 
med mindre stress. Det er selvfølgelig ar-
beid nok å ta av, men vi trenger ikke stille 
opp i fjøset til faste tider slik det var før, 
sier Erling.

Å sove til ni en lørdags morgen, eller å 
invitere venner på middag klokka 17 en 
vanlig hverdag, går nå plutselig helt fint. 

– Vi ønsket å være fri fra klokka, og det 
er vi nå, sier Erling, som altså er den som 
er hjemmeværende bonde. 

Overgangen fra lærer- og ordføreryrket 
var kanskje mest merkbar på det sosiale, 
men han har engasjert seg i styrer og stell, 
og er tilbake i lokalpolitikken. Dermed har 
han også et nettverk rundt seg. 

– Vi vil anbefale andre å hoppe i det, 
uten tvil. Tør man ingenting, får man hel-
ler ingen utvikling, sier Nina. 

Ekteparet understreker at et solid 
grunnlag i form av kvote og tilgang på fôr 
jo er avgjørende for økonomien i et slikt 
prosjekt. 

– Jeg vil si det slik at er du i tvil, bør du 
kanskje ikke bygge. For da vil du ende opp 
med klump i magen, og mye stress med 
tanke på gjelda du har stiftet. Det er klart, 

alt ansvaret streifer meg jo innimellom, 
men jeg sover godt om natta og angrer 
ikke ett sekund på at vi tok valget, sier Er-
ling. 

SATSET: Erling og Nina på Alstad gård i Dyrøy har ikke angret på at de bygde nytt fjøs. – Det å ha noen å sparre med, og ta avgjørelser med, er 
svært viktig. Vi vil også anbefale å reise på befaring til andre bønder som har bygget, sier ekteparet som råd til de som vurderer det samme.

»

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no

Vi vil anbefale andre 
å hoppe i det, uten tvil. 
Tør man ingenting, 
får man heller
ingen utvikling.
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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. 
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LEVER INN

LANDBRUKSPLAST

 GRATIS *

AVFALLSMOTTAK STORMOEN

Mandag, tirsdag og fredag kl 08.00 - 15.00.
Torsdag langåpent kl 08.00 - 18.00
Onsdager er stengt for privatkunder

Renovasjonsabonnenter i Balsfjord kommune kan levere  
husholdningsavfall gratis, samt inntil 1000 kg med farlig avfall årlig

Bygnings- og rivningsavfall
kan leveres mot betaling over bankterminal

ÅPNINGSTIDER

BALSFJORD: Inske 
de Buhr og Ola Røe 
tok med seg sine barn 
på to og fem år, og red 
fra Balsfjord til Kauto- 
keino. Eventyret kom-
mer nå i bokform.

– Det var en fantastisk tur. Den 
beste aktiviteten vi noen gang 
har gjort i livet.

Det forteller Inske de Buhr, 
som bor sammen med mannen 
Ola Røe på Selnes gård i Bals-
fjord. På gården driver de blant 
annet med villsau og islands-
hest. I tillegg er Ola fotograf, og 
sørget for å dokumentere famili-
ens store eventyrtur. 

– Det var rett og slett et even-
tyr, med alt det det innebærer. 
Vi møtte reindriftsutøvere som 
fortalte at det aldri før hadde 
vært hest i det området vi red i. 
Vi brukte en måned på turen, og 
red gjennom et kulturlandskap 
der det også var en god del ul-
endt terreng, forteller Inske. 

Nå er eventyret kalt «Den sto-
re reisen» samlet mellom to per-
mer. 

– Vi har laget ei bildebok fra 
reisen, som også inneholder litt 
faktakunnskap og tips til tu-
rer med hest. Bildene forteller 
egentlig historien i seg selv. 

Boka kommer rykende fersk 
fra pressa til landbruksmessa, 

og der vil det bli anledning til å 
kjøpe signerte eksemplarer. Og 
ikke minst – få høre fra turen. 

– Med boka ønsker vi også å 

inspirere andre til å bare hoppe 
i det, uansett hvor man er i livet. 
For oss var det en stor drøm som 
gikk i oppfyllelse da vi kom oss 

ut på langtur med hest, selv om 
det kanskje ikke var helt ideelt 
med to små barn. Vi bare gjorde 
det, sier Inske. 

Lanserer bok om sitt livs eventyr

EVENTYR: Et lite og eksklusivt opplag blir trykket av boka «Den store reisen». Bildene er tatt av Ola Røe, som sammen med familien red fra Balsfjord til Kautokeino. 

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no
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BALSFJORD: Er du 
skogeier, bør du ta 
en prat med Anders 
Berg Stensrud.

SKOGBRUK
– I Troms er det tilvekst på pro-
duktiv skog med 400 000 ku-
bikkmeter per år, og 100 000 av 
det hugges. Vi burde doble hog-
sten, minst.

Det sier Anders Berg Stensrud, 
opprinnelig fra Hedalen i Val-
dres, men fra høsten 2018 ansatt 
som prosjektleder i Landbruk 
Nord. Med en mastergrad i skog-
fag, oppvekst med skogsdrift og 
en brennende lyst til å oppleve 
Nord-Norge, var han en klar kan-
didat da Landbruk Nord utlyste 
stillinga i fjor. 

– Jeg er friluftsinteressert, 
liker å fiske, jakte og gå på ski. 
Nord-Norge har innfridd så 
langt, jeg angrer helt klart ikke på 
at jeg kom hit, sier Anders.

Men får han oss nordnorske 
skogeiere til å plante gran?

Gran-motstand
Landbruk Nord fikk i 2018 midler 
fra Innovasjon Norge for et treå-
rig prosjekt med fokus på skog og 
skogbruk. Målet er å tilby tjenes-
ter til skogeiere i hele Nord-Nor-
ge, bidra til økt kompetanse 
og ikke minst, økt hogst. Ifølge 
prosjektlederen både hugges og 

plantes det alt for lite her i nord.
– Jeg ble jo litt overrasket over 

motstanden mot gran. Det er ty-
delig at grana har et dårlig rykte 
her i nord, uten at jeg egentlig 
forstår helt hvorfor, sier Anders.

– Planter man gran, sitter man 
igjen med mye mer volum når 
treet er hogstmodent, enn hvis 
man kun satser på bjørk. Det er 
en del som ønsker å plante furu, 
men utfordringa der er mange-
len på planter. Vi er avhengige av 
å sanke frø i så fall. 

Kunnskapshull
I hele Troms er det om lag 10 
000 skogeiere, samtidig som at 
mange kommuner har bygd ned 
den offentlige forvaltninga rundt 
skogsdrift. Legg til at skogeier-
foreninga heller ikke er sterkt til 
stede i fylket, så sitter man igjen 
med et kunnskapshull som An-
ders mener Landbruk Nord kan 
bidra til å tette. 

– Jeg tror den lave hogsten i 
Troms kommer mye av mange-
len på kunnskap. I tida rundt kri-
gen ble det både hugget mye, og 
det gikk mye beitedyr i skogen. 
I tiårene etterpå har så skogen 
fått lov til å gro igjen, og det står 
nå store mengder gammel bjørk 
rundt omkring. 

I løpet av prosjektet skal Land-
bruk Nord kjøre flere kurs for 
skogeiere. Det første ble arran-
gert på Storsteinnes i mars, og 
det ligger an til flere kurs utover 
året. 

komfort for maskinope-
ratøren. God oversikt fra 
hytta, sikrer både fører og 
omgivelser. 

Frir til skogeierne i Nord-Norge

SKOGENS MANN: Det vokser opp fire trær, og hugges ett. Det er alt for lite, mener prosjektleder i Landbruk Nord,              Anders Berg Stensrud. – Er det noe vi i 
Landbruk Nord kan hjelpe til med, kommer vi gjerne på befaring. Det er bare å ta kontakt, sier han. FOTO: PRIVAT
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– Vi hjelper både entreprenø-
rer og skogeiere med å planlegge 
drift, med masseuttak, planting 
og tynning, økonomi og miljø. Så 
langt har det ikke vært vanskelig 
å skaffe tilgang til tømmer for 
entreprenørene. Det er heldigvis 
mange skogeiere som ønsker å få 
gjort noe i skogen, sier Anders.

Tilskuddsordninger 
Eier man skog, er det mange 
måter å drifte den på. Man kan 
inngå avtale med entreprenører 
om uttak av virke, og få betaling 
i hånda. Eller man kan gjøre noe 
eller alt selv. 

– Det er svært gode tilskudds-
ordninger for dem som vil være 
i skogen sjøl. Man kan for ek-
sempel få tilskudd til planting 
og bygging av skogsvei. Det er 
ingen unnskyldninger lenger, 
for ikke å forvalte skogen, sier 
Anders, som altså gjerne hjelper 
til med å planlegge drift på den 
enkelte eiendom. 

Men da må du være forbe-
redt på å bli oppmuntret til 
gran-planting. 

– På Vestlandet var det også 
mye skepsis til gran. Men nå, 
når skogeierne der kan nyte godt 
av besteforeldrenes planting, er 
skepsisen borte. Jeg tror folk blir 
mer positive når de ser den store 
verdien av å plante, ikke minst 
for klimaet. 

– Men mange liker dårlig at det 
nærmest blir en ørken der gran-
felt kommer opp? 

– Ja, det er riktig at det blir et 
annerledes biologisk miljø. Men 
man trenger jo ikke plante ned 
hele eiendommen, og når gra-
na er borte kommer løvskogen 
raskt tilbake igjen. 

På lang sikt
Ifølge Anders hugges det altså 
for lite bjørk her i Troms, sam-
tidig som at det plantes for lite 
gran. Den grana som ble plantet 
på 1990-tallet, er ikke hogstmo-
den ennå. Anders vedgår at det 
per i dag er lite industri bygget 
opp rundt det å tilvirke grana, 
som jo aller mest går til produk-
sjon av tømmer og plank. 

– Men så lenge man har til-
gang til kaier, kan man sende 
virket sørover. Oppgjøret kom-
mer likevel. Tilveksten på grana 
er én kubikk per dekar, i motset-
ning til 0,1 kubikk for bjørk. Du 
får med andre ord 10 ganger mer 
masse igjen for å plante gran, 
sier Anders.

Vanligvis vil det ta 80-90 år før 
grana er hogstmoden. De som 
planter nå, gjør det med andre 
ord for kommende generasjoner. 

– Et annet viktig argument 
for å drifte i skogen er klima. 
Skogplanting er et billig og svært 
velfungerende klimatiltak, sier 
Anders Berg Stensrud.

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no

Frir til skogeierne i Nord-Norge

SKOGENS MANN: Det vokser opp fire trær, og hugges ett. Det er alt for lite, mener prosjektleder i Landbruk Nord,              Anders Berg Stensrud. – Er det noe vi i 
Landbruk Nord kan hjelpe til med, kommer vi gjerne på befaring. Det er bare å ta kontakt, sier han. FOTO: PRIVAT

Industriverktøy IDG-Tools AS har i flere år levert verktøy og for- 
bruksmateriale til bedrifter, verksteder og landbruk. Vårt selskap, 
Industriverktøy IDG-Tools AS er passert 20 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 4 land og 
har maktet å bli også et økonomisk meget solid foretak.

Vi i Industriverktøy IDG-Tools 
stiller også i år på Landbruksmessa 
på Storsteinnes med en verktøybuss.

Vår distriktsansvarlige selger, 
Terje Larsen vil presentere mange 
gode messetilbud og nyheter.

BESØK OSS PÅ MESSA!

Distriktsansvarlig selger Terje Larsen
Tlf. 971 70 216 • www.idg-tools.as

LANDBRUKSMESSETILBUD

Montér Per Strand Storsteinnes 
Meieriveien 20, 9050 Storsteinnes • Tlf: 47 68 33 00
Man - fre: 08.00 - 17.00 (Tors: - 18.00) Lør: 09.00 - 15.00

HOS NORGES STØRSTE BYGGEVAREKJEDE                      27. - 29. MAI

EKSTERIØR DEKKENDE 
 OLJEMALING 10 L
• Høykvalitets oljemaling
• God inntregning
• Fremhever overflatestrukturen 

i trevirket

HOS NORGES STØRSTE BYGGEVAREKJEDE                      27. - 29. MAI

EKSTERIØR DEKKENDE 
 OLJEMALING 10 L

499,-

1990191919FRA
HØYTRYKKSVASKER C105.6-5
• Automatisk start/stopp
• Maks vannmengde: 440 l/t

HØYTRYKKSVASKER C105.6-5

799,-Pr. stk. HAGEREDSKAPER 
FRA Q-GARDEN



38 Landbruksmessa 2019

Velkommen til oss på messa!
Kom og se våre utstilte produkter

Meieriveien 18, 9050 Storsteinnes
Åpningstider: mandag–fredag 08–16
Besøk oss på internett: www.fiska.no

Duun
beitepusser Igland skogsvinsj Duun gjødselpropell

Duun vedmaskin

K.T.S. Energiklipp

Motorsager  
og gressklippere

ATV beitepusser

Mange 

gode tilbud!

Ifor Williams tilhengere

BALSFJORD: To tredje- 
deler av alle branner i 
landbruket er relatert 
til feil på elektrisk 
anlegg og utstyr. 

BRANNFOREBYGGING
– Kravene til kontroll av elektris-
ke anlegg i driftsbygninger blir 
stadig strengere. Og det er jo be-
tryggende, tatt i betraktning den 
tragedien det kan bli når slike 
bygg brenner ned.

Det sier Olav Sæterli, som i sep-
tember i fjor sa opp sin 13 år lange 
karriere i JM Hansen, og startet 
bedriften Balsfjord elektro. Alle-
rede etter et halvt år så han behov 
for å ansette en person, og over 
sommeren starter Olavs tidligere 
kollega, Thomas Martinsen, i job-
ben som elektriker. 

– Thomas er en av ganske få 
elektrikere i Troms som er serti-
fisert til å ta brannforebyggen-
de el-kontroll i landbruks- og 
næringsbygg. Han bruker blant 
annet varmesøkende kamera for 
å oppdage skjulte feil og svakhe-
ter i det elektriske anlegget, sier 
Olav. 

Eksplosjonsartet
Ifølge tall fra Landbrukets brann-
vernkomite ble det registrert 134 
branner i driftsbygninger i 2018. 
Tallet er på samme nivå som 2017, 
som igjen var det beste resultatet 
på ti år, og 30 prosent nedgang i 
forhold til de fem foregående åre-

ne. Det var i 2015, etter et pilot-
prosjekt i 2013, at spesialtilpasset 
el-kontroll for landbruksbygg ble 
utviklet og tatt i bruk. I dag er det 
krav om el-tilsyn hvert tredje år, i 
alle bygg på gården. 

– Hvorfor er det så strengt med 
el-tilsyn i landbruket? 

– Driftsbygninger har gjerne et 
utfordrende miljø, bestående av 
støv, ulike typer gasser, kjemika-
lier, fukt og andre elementer som 
belaster den elektriske installa-
sjonen mye mer sammenlignet 

med et vanlig bolighus. Bruk av 
varmelamper, skjøteledninger 
og diverse lysutstyr er også en 
risikofaktor om de ikke brukes 
riktig, eller er skadet, sier Sæterli. 

Det er flere ting bonden selv 
kan oppdage ved visuelle kon-
troller, som brune stikkontakter, 
slitte koblinger og varmgang. Det 
er også viktig å holde bygninga 
så ryddig og ren som mulig, for 
å unngå unødvendig rask spred-
ning av en eventuell brann. 

–  I tillegg lagres det ofte mye 

som er lett antennelig, som tørr- 
høy og halm. Ved en brann i et 
område med mye støv, kan det 
oppstå en støveksplosjon, der 
støvet i luften rett og slett anten-
ner, sier Sæterli.

Generasjonsskifte
På en el-kontroll kan det altså 
brukes termografering, som er 
et infrarødt kamera som viser 
temperaturforskjeller i for ek-
sempel sikringsskap, motorer og 
koblingsbokser. Varmestrålingen 

man ser i kameraet kan brukes 
til å finne ut om temperaturfor-
skjellen skyldes en dårlig kob-
ling, svikt i en komponent, høy 
belastning eller andre ting. Etter 
at man begynte med sertifisering 
av el-kontrollører for nærings-
bygg i 2013, har antallet branner 
gått drastisk ned, fra 207 branner 
i driftsbygninger i 2013, til altså 
134 siste år. 

– Når det brenner, er det jo 
ikke bare de materielle verdiene 
som går tapt. Hvis husdyr i til-
legg brenner inne, er det ei stor 
påkjenning for bonden, sier Olav 
Sæterli.

Han ser positivt på det gene-
rasjonsskiftet som er på gang i 
landbruket nå, både med nybygg 
og påbygg og renovering av eldre 
driftsbygninger. 

– Vi registrerer likevel mange 
gamle el-anlegg på eldre går-
der. Vi kan ikke pålegge eieren 
å bytte, bare anbefale, sier Olav 
Sæterli, som ser frem til å doble 
arbeidsstokken i sin enmannsbe-
drift. 

– Jeg har egentlig hatt en 
pangstart på bedriften, med stør-
re pågang enn jeg hadde trodd 
fra både Balsfjord og nabokom-
munene. Det blir bra også for 
kundene at vi blir to personer, 
for man er mer sårbar når man er 
alene. Ventetiden fra man bestil-
ler elektriker til hjelpen kommer, 
vil kortes ned, sier en fornøyd be-
driftseier. 

Klar med el-tilbud til landbruket

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no

EL-SIKKERHET I LANDBRUKET: Olav Sæterli i Balsfjord elektro AS vil etter sommeren ha ansatt en av ganske få 
el-kontrollører med egen sertifisering for el-kontroller i landbruket. 
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LANDBRUKSMESSA 2019Velkommen til vår stand på

SpESiELt goDE tiLBUD på MESSA

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

•	 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,	bakrutepusser,	
	 ekstravarmeapparat,	175	A	dynamo,	kjørelys	
	 og	2+2	ekstra	arbeidslys.

•	 4	syl	turbomotor,	138	hk	makseffekt,		
	 596	Nm	dreiemoment	
•	 Trinnløs	Vario	transmision	
•	 EHR	trepunktshydraulikk,	5900	kg	maks	
	 løftekapasitet	
•	 Krysspakbetjening	av	to	spoleventiler	
•	 Motorvarmer	
•	 Aircondition	
•	 Luftfjæret	sete

En	pioner	på	
robotgressklipper-	
markedet.	Hånd-	
terer	enkelt	hage	
	på	inntil	3500m2,	
finner	veien	om	hind-	
ringer,	og	takler	hellinger	på	
inntil	70%.	LED-lys,	gjenstandsregistrering	og	intuitiv	
samhandling	med	Automower	Access.	Utstyrt	med	
Automower	Connect,	inkl.	GPS-tyverisporing.

•	Lavt	kraftbehov	•	Side	eller	senterranke	
•	1-4	rotorer	•	Arbeidsbredder	fra	3,6–8,0	m

•	6-års	rustgaranti	•	EMC	intelligent	målsesystem	
•	Markedets	raskeste	seksjonskontroll

•	Vedlikeholdsfri	rotordrift	•	Kniver	med	«Fast	fit»	
•	Arbeidsbredde	3,0	m	•	Kraftig	pakkevalse

Følgende hovedprodukter vises:

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

ALbee-
produkter
får du hos 
Eiksenteret!

NYHET!

FENDt 313 VARio S4MF 5713 SL

MF 4700	

MF RK SAMLERiVER	

HUSQVARNA AUtoMoWER 
435X AWD

KUHN HR3004 D 
HoRiSoNtALRotoRHARV

AXiS 30.2 EMC iSoBUS 
VARiSpREAD pRo
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BALSFJORD: Innen 
utgangen av neste 
år skal det nye TINE- 
meieriet på Storstein-
nes stå klart til bruk.

INDUSTRI
I desember 2018 ble det første 
spadetaket tatt for TINE sin 
største satsing i nord i nyere tid. 
De som fikk æren av å ta det, var 
konserndirektør Per Ivar Berg 
og direktør for faste produkter, 
Merete Høgaas. 

– Utbygginga er selvsagt al-
ler viktigst for de 52 ansatte på 
meieriet, som får trygget sine 
arbeidsplasser. Men utbygginga 
er også viktig for eierne våre, og 
det vil gi store ringvirkninger 
for lokalsamfunnet, ja for hele 
Nord-Norge, sa konserndirek-
tør Per Ivar Berg i en pressemel-
ding da. 

Økt kapasitet
Et halvår senere har mye kom-
met på plass på byggetomta. 

– Dette viser i høyeste grad at 
TINE satser i nord, og at vi øn-
sker å sikre fremtidige arbeids-
plasser, sier fungerende meieri-
sjef Sigurd Rognmo Solvoll. 

Per i dag er det altså 52 ar-
beidsplasser på meieriet, og 
det kan bli behov for flere i takt 
med utvidelsen.

– 40 prosent av all geitemelka 
i Norge kommer hit, fra geite-
bønder akkurat i denne regio-
nen. Vi sikrer dermed også vi-
dere produksjon av geitemelk, 
og for TINE er geitemelk så 
absolutt et satsingsområde, sier 
Solvoll.

Det er i hovedsak ny hvitost-
linje som bygges nå, og kapa-
siteten skal økes fra dagens 28 
millioner liter kumelk, til nær-
mere 40 millioner liter. Man tar 
samtidig imot 7 millioner liter 
geitemelk, og ifølge Solvoll har 
TINE et sterkt fokus på innova-
sjon og nye produkter av geite-
melk. 

Energi og miljø
Det var i 1925 at meieriet på 
Storsteinnes først ble bygget, 

etter år med planlegging og dis-
kusjon. Første driftsår ble det 
tatt imot drøye 800.000 liter 
melk, og om lag 80 000 liter av 
dette var geitemelk. Meieriet 
er utvidet flere ganger, blant 
annet på 1950- og 1980-tallet. I 
2004 ble det bygget nytt hvito-
stanlegg. 

– Valget om å satse på utbyg-
ging ble tatt i juni i fjor, etter 
en lang prosess. TINE ønsker å 
ta vare på de anleggene vi har, 
og nå utvider vi med tanke på 
å ruste oss for fremtida, sier 
Solvoll.

Lokale byggefirmaer i Bals-
fjord har fått i oppdrag å bygge 
det nye anlegget, som har en 
budsjettramme på rundt 180 
millioner kroner. I prosjekterin-
ga er energieffektivitet og miljø 
vektlagt. Svinnet skal reduseres 
med 85 prosent, og mer effektiv 
behandling av melk skal gi min-
dre utslipp og energiforbruk per 
kilo salgbar ost.

Tidenes største TINE-satsing i nord

BALSFJORD: I vår ble det klart 
at Felleskjøpet skal bygge nytt 
verksted i Balsfjord. Samtidig 
med at ny butikk åpnes på Finn-
snes, skal verkstedet flyttes til 
Balsfjord og altså inn i nye lokaler. 
Nybygget blir, hvis alt går etter 
planen, på Tømmerelv. I byg-
get skal det også være plass 
til butikken, som per i dag er 
lokalisert i kommunesenteret 

Storsteinnes. Med dette ønsker 
Felleskjøpet å flytte verkstedet 
nærmere kundene. 

– Vi har hatt et gap fra Alta i 
nord til Finnsnes i sør, og ønsker 
å lokalisere oss nærmere midt-
en i distriktet. Dette vil også gi en 
kortere reiseavstand til Tromsø, 
sa salgssjef i Felleskjøpet Nord- 
Norge, Jan Ole Bjørglund, til avi-
sa Nye Troms i mars.

FREMDRIFT: Fungerende meierisjef på TINE i Balsfjord, Sigurd Rognmo Solvoll, gleder seg over å se utviklinga på byggetomta fra dag til dag. 

Felleskjøpet satser i Balsfjord

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no

Toolfarm AS
8412 Vestbygd
www.toolfarm.no

Se mer  på vår nettbutikk: www.toolfarm.no

Stort utvalg av sveiseapparater, plasmaskjærere og vinsjer. 

GODE PRISER!

Kom og møt Mat- og Land- 
bruksministeren på messa!

Menneskeverd i sentrum

Vi       distrikt
Menneskeverd i sentrum

Sammen for et varmere samfunn

Olaug Bollestad

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

• Brannvarsling • Fjøskamera  
• Boligalarm • Alarmsender  

• Kontroll/vedlikehold
• Slokkeanlegg

Sigbjørn Fagertun
Ingeniør

Boligtakst, skadetakst  
bygg-innbo/løsøre, byggekontroll,  

prosjektering, prosjektledelse

Tlf. 952 51 195, Veiskiftet 32, Storsteinnes
E-post: sigbjorn@sftakst.no

Effektivitet og kunnskap gir trygghet

Sigbjørn Fagertun Taksering

Sigbjørn Fagertun
Ingeniør

Boligtakst, skadetakst bygg -
innbo/løsøre, byggekontroll,
prosjektering, prosjektledelse.

www.sftakst.no
STORSTEINNES
ÅPENT: 07–23

Velkommen!

Parkveien 19, 9060 Lyngseidet
+47 77 71 03 17

www

Oteren, 9046 Oteren
+47 77 71 03 17

www

Merkingav hus  og postkasser

Ta kontakt
med oss for

tilbud

Vi har
konkurranse
ved standen

Vi trykker
direkte dine bilder

eller tekst
på messa!

konkurransekonkurranse
i harV

av hus  og 

ved standen
konkurranse

av hus  o  

Merkingkingv hu   

ved standen
konkurranse
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Oteren, 9046 Oteren

Skilt/dekor
Totalleverandør av:
• Skilt
• Bil-dekor
• Roll-up
• Folier
• Laminering
• Plakater
• Bilder på lerre
• WallArt

Trykkeriet:
• Hefter
• Brosjyrer
• Konvolutter
• Lodd/billetter
• Etiketter
• Visittkort
• Platekalender/kalender
• Julekort

Pro leringsartikler:
• Arbeidstøy
• T-skjorter
• Fritidsklær
• Re eksvester barn/voksne
• Reklameartikler
• Gaveartikler
• Sydvest
• etc ...

0109886_0109886  28.05.15  12:29  Side 1
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Skilt/dekor
Totalleverandør av:
• Skilt
• Bil-dekor
• Roll-up
• Folier
• Laminering
• Plakater
• Bilder på lerret
• WallArt

Trykkeriet:
• Hefter
• Brosjyrer
• Konvolutter
• Lodd/billetter
• Etiketter
• Visittkort
• Platekalender 
• Kalender
• Julekort

Profileringsartikler:
• Arbeidstøy
• T-skjorter
• Fritidsklær
• Refleksvester
• Reklameartikler
• Gaveartikler
• Sydvest
• etc …

Vi har
konkurranse
ved standen

Ta kontakt
med oss for

tilbud

Merkingav hus ogpostkasser

Parkveien 19, 9060 Lyngseidet
+47 77 71 03 17

www.lavekst.no • post@lavekst.no

Vaskeriveien 12, 9046 Oteren
+47 77 71 03 17

www.lavekst.no • postmottak@lavekst.no

Trafikkopplæring Førerkort klasse B

Også med
automatgir!

Tlf. 90 11 44 56 
knuthugo@gmail.com

n UNIK sammensetning – Øker mest i salg 
n Gratis NIR-analyse hos oss (1 pr. pakke) 
n 50% Billigere en syre 
n Ingen slitasje på utstyret

Advance+ er det biologiske ensileringsmidlet hvor du 
får mest for pengene. 1,2 millioner CFU pr. g. fôr til en 
pris av 16,50 pr. kubikk/rundball ved en vekt på 800kg. 
Kan lagres i frys 2 år.

Nordic block Premium
slikkebøtter i plast og papp

Provita Advance+
ensileringsmiddel 4x250g

n Spesialutviklet, patentert papp som motstår fukt. 
n 100% biologisk nedbrytbar, miljøriktig emballasje. 
n Kassen settes opp i lokket for ekstra beskyttelse. 
n Helt uten lim eller stifter. 
n Inkl. 2 stk håndtak, for lett håndtering.

Den mest effektive og økonomiske måten du kan sikre 
deg at dyrene dine får i seg essensielle næringsstoffer.

Nordic block PREMIUM gir et komplett tilskudd av vita- 
miner, mikro- og makromineraler, samt energi og omega-3 
fra norsk laks. Som eneste block på markedet inneholder 
både organisk selen og naturlig E-vitamin. 

Årets ammekuprodusent, Oddbjørn Engen 
anbefaler Nordic block fra 3B Service AS!

Offisiell nyhet – Agroteknikk 2018 Prisgunstig, unik formulering!

3B Service AS         +47 477 55 085          post@3bservice.no         www.3bservice.no

Velkommen til oss på Landbruksmessa!
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VELKOMMEN TIL OSS!
CIRCLE K NORDKJOSBOTN
Sentrumsveien 14
9040 Nordkjosbotn 
Tlf: 77 72 81 22

Kom og prøv vår
NYE bilvaskemaskin!

Noen av våre produkter:
Pålegg, saltkjøtt,  biffer, 

farseprodukter, pinnekjøtt,  
ekemat, salater, koldtbord osv.

Bestill
koldtbord 
hos oss!

Tlf. 77 72 09 95
9050 Storsteinnes

www.fagmat.no

TRENGER
DU

ELEKTRIKER?

KANSTAD
EL. SERVICE AS

Ring 414 61 007

Ved akutt
behov, ring: 
473 58 050

BALSFJORD TANNKLINIKK AS

Tannlege

Balstun 2 - 9050 Storsteinnes
www.balsfjordtannklinikk.no

Bestill time på 
tlf 473 58 050
Mandag-fredag 
kl. 08.00-15.30

Parvez 
Machuletz

Meieriveien 23, 9050 Storsteinnes

For akutt hjelp 
ring 77 72 05 00

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

www.balsfjordvet.no

Timebestilling:
mandag-fredag kl. 10-15

Telefon 915 47 279

laksvatndyrlege.no

Ørnesveien  120 - 9042 Laksvatn

BALSFJORD: 
Denne gjengen 
er navet i alt som 
kommer ut av 
Landbruk Nord. 

LANDBRUK NORD

– De ansatte har gjort en formi-
dabel innsats for at Landbruk 
Nord har stått han av gjennom 
2018. Nå ser vi frem mot positiv 
utvikling og nye muligheter. 

Det sier daglig leder Unni 
Furumo i Landbruk Nord. 2018 
ble et tøft år for bedriften, i ho-
vedsak på grunn av løsrivelse 
fra Norsk landbruksrådgivning 
og bortfall av statlige midler. 
Prosessen startet for halvannet 
år siden, og førte til nesten to 
millioner kroner mindre i årlig 
overføring. I praksis har Land-
bruk Nord derfor måttet si opp 
ansatte, og noen valgte å slutte 
på grunn av reduksjon i stil-
lingshjemmelen. 

– I og med at vi mistet flere 
ansatte, har det vært utfordren-
de for de som var igjen med 
tanke på nye arbeidsoppgaver 
og omstrukturering. De har 
stått på utover det man kan for-
vente, jeg kan ikke skryte nok 
av dem, sier Furumo. 

Omorganisering
Årsregnskapet viste en ned-
gang i driftsinntekter fra 37 
millioner i 2017, til drøye 32 

millioner i 2018. Likevel endte 
regnskapet i pluss på drøye 400 
000 kroner. 

– Den største endringa fra i 
fjor til i år, er at vi har fått mer 

forutsigbar økonomi. Vi har 
også landet på rolleavklaringer 
og tydeliggjøring på arbeids-
oppgaver, og våre tre avdelinger 
er nå samlet under ett tak i 

Balsfjord, sier Furumo.
Totalt hadde Landbruk Nord 

i 2018 arbeidsgiveransvar for 
529 personer, inkludert de ni 
som jobber på Storsteinnes. 

Landbruk Nord etter et tøft år:

– Vi ser fremover med ny giv

De har stått på 
utover det man kan 
forvente, jeg kan ikke 
skryte nok av dem.

Unni Furumo, daglig
leder, Landbruk Nord

Les mer på våre nettsider: stenderup.eu

Minilastere med
høy ytelsesevne

Fullfôrblander 
med halmblåser

Kontakt: Niels Dybdahl
Tlf. 476 80 260

VELKOMMEN TIL Oss 
på LaNdbruKsMEssa!
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• A lt av reparasjoner
• Sveisemateriell
• Hydraulikkslanger & kuplinger
• Smøreo ljeprodukter & o ljefilter
• Batter ier , pærer & el-artikler

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

Landbruk og Transportservice AS
v/Yngve Solvang

Autorisert verksted

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

v/Yngve Solvang

Autorisert verksted 

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

VULMEK
Nordkjosbotn • Tlf 77 72 84 98 • vulmek@online.no

• PERSONBIL • VAREBIL • TRAKTOR  
• MC • 4X4 • BUSS • LASTEBIL • ANLEGG

Alltid gode priser  
på Brigdestone, Michelin, 
Nokian, Goodyear  
og Continental!

Ta kontakt  
for et godt tilbud -  
tlf 77 72 84 98

DEKK OG FELGER

Besøk vår stand!

Når du trenger

LASTEBILTRANSPORT

R. EDVARDSEN 
TRANSPORT AS

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

Mottak av vrakbil, stål
og metall fra landbruket
til Bergneset i Balsfjord
HUSK: Nå betaler du årsavgift ilag med forsikringen!

Mottak av stål og metall for 
gjenvinning; kontakt operatør 
på tlf. 922 06 314 for avtale.

Kontakt: metall@senja-avfall.no

Følg oss på facebook!

JOWA AS Motor & Fritid

Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08.30-16.00 • Lørdag kl. 10.00-14.00
9322 KARLSTAD - Tlf. 77 83 14 09

DU FINNER 
OSS PÅ MESSA

www.cfmoto.no

MANGE GODE MESSEPRISER!

– Vi ser fremover med ny giv
SAMLET GJENG: 
De ni ansatte som nå er 
igjen i Landbruk Nords tre 
avdelinger, har strekt seg 
langt for arbeidsplassen 
sin. F.v. Kristina Berg Vollen, 
Ane Sofie Gout Lundberg, 
Anders Berg Stensrud, Nora 
Foshaug, John Grønås, 
Gunnar Kvaal, Anne-Kariin 
Staff, Hilde Angell og daglig 
leder Unni Furumo. 

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no

– Avdelingene har svært god 
informasjonsflyt ved at vi nå 
er lokalisert på samme sted, 
kommunikasjonen forenkles 
og arbeidsområder kan gå inn i 

hverandre, sier Furumo. 
Per i dag har Landbruk Nord 

ingen avdelingskontorer len-
gre, men server medlemmer 
både Troms og Finnmark.

Skogbrukssatsning 
Et av de største løftene i 2018, 
var etableringa av en egen sko-
gavdeling. 

– Takket være midler fra Inn-
ovasjon Norge, 1,3 millioner for 
å være nøyaktig, har vi kunnet 
bygge opp ei faglig god skog-
bruksavdeling, som skal drive 
med rådgivning på skog. Målet 
er en permanent tjeneste som 
er selvfinansierende, sier Fu-
rumo.

Prosjektstøtten fra Innova-
sjon Norge varer i utgangs-
punktet ut 2021, og Furumo ser 
stort behov for tjenesten. 

– De fleste kommunene i 
Troms og Finnmark har bygd 
ned skogbruksrådgivninga, 
samtidig som at flere ønsker 
å forvalte skogen. Tjenesten 
går ut til både nåværende og 
potensielle kunder som driver 
med skogbruk i ulik skala, sier 
Furumo, som i dag kan trekke 
pusten etter et krevende år. 

– Nå ser Landbruk Nord sin 
økonomi både frisk og bra ut, 
og vi har flere utviklingspro-
sjekter på gang. Det er en glede.
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BALSFJORD: 
Produsenter fra hele 
Troms vil sørge for at 
landbruksmessa også 
får lukt og smak.

– Vi prioriterer å komme på land-
bruksmessa for å vise frem de 
mulighetene som finnes i å selge 
direkte til kunden. Mange bøn-
der og småskala produsenter fø-
ler stolthet og glede når de møter 
kunden ansikt til ansikt. 

Det sier daglig leder i Bondens 
marked, Randi Ledaal Gjertsen. 
Til messa kommer det inntil syv 
ulike produsenter fra Troms, 
med alt fra ost og honning, til 
kjekjøtt og villsauskinn. 

Gjertsen forteller at vi blant an-
net kan møte osteprodusentene 
fra Strømmen gård på Storslett, 
som lager ulike typer geitost fra 
upasteurisert geitemelk. De har 
salatost, ferskost og faste hvitos-
ter med ulik lagringstid. Arktisk 
kje, der Strømmen gård også er 
en av produsentene, vil stille med 
kjekjøtt fra Nordland og Troms. 

Voksenopplæring 
– Alf Rognli stiller med røyket 
laks, og fra Olabakken gård i Gra-
tangen kommer det økologiske 
villsauskinn, sier Gjertsen.

Hun håper også at Hjerttind 
rein fra Sørreisa skal delta med 

reinkjøtt, og fra Målselv kom-
mer grønnsaksbonde Svein Børre 
Evensen med det han måtte ha 
klart fra sesongens produksjon. 

– Vi opplever økt interesse for 
Bondens marked, både fra bøn-

der og fra kunder. I Troms har 
vi faste markeder i Tromsø, og 
et årlig marked i Kvæfjord. Vi er 
imidlertid på utkikk etter å skape 
flere markedsplasser, og vil vel-
dig gjerne komme i kontakt med 

produsenter i fylket, sier Gjert-
sen, som tror det å kunne fortelle 
historien bak hvert produkt blir 
mer og mer viktig for bonden. 

– Det er ingen selvfølge at folk 
kjenner til livet på en gård lenger, 

selv ikke i Troms. Våre produsen-
ter driver derfor voksenopplæ-
ring om landbruket. 

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no

Smaken av Bygde-Norge

STOLTHET: Å møte kunden ansikt til ansikt gir noe til begge parter. Her selger Siw-Merete Risto og datteren Ine Kristine ost av upasteurisert geitemelk 
fra Strømmen gård. FoTo: BondenS MaRKed

PÅ MESSA
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– Vi sponser Storsteinnes 
idrettslag med fem skrotter, 
som de skal lage fårikål og 
saltkjøtt av. Det vil også bli la-
get grillmat av dette nydelige 
kjøttet, sier Jan Ottar Østring i 
Troms sau og geit.

Organisasjonen ønsker å 
koble forbrukerne direkte 
sammen med de bøndene som 
selger mellomlam og kjøtt fra 
ung sau. 

– Mellomlam er ettårige lam, 
mens ung sau er to-tre år gam-
le. Kjøttet på disse er nydelig og 
mørt, som folk vil oppdage hvis 
de kjøper mat på messa, sier Øs-
tring.

Også på standen til Troms 
sau- og geit vil det serveres 
smaksprøver i form av grillmat 
og fenalår. 

– Vi startet arbeidet i fjor høst, 
med å få mer av dette kjøttet ut 
på markedet. 25 tonn ble tatt til-
bake fra Nortura, og solgt direk-
te fra bøndene. Etterspørselen 
var stor, folk ringte og ville ha, 
sier Østring. 

På standen vil du også få in-
formasjon om hvilke bønder 
i Nord-Norge som selger slikt 
kjøtt direkte. 

– Målet her er å koble for-
brukeren direkte på bonden. Vi 
ønsker å informere best mulig 
om hvordan forbrukeren kan 
få tak i kjøtt. I dag sendes mye 
av det nordnorske lamme- og 
sauekjøttet sørover og legges på 
lager. Det er ingen bra løsning, 
sier Østring. 

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no

Sponser 
nordnorske 
delikatesser

PÅ MESSA

Som kjent har det vært vanskelig for forbrukerne 
å få tak i kjøtt av sau og såkalt mellomlam. 
Det vil Troms sau og geit gjøre noe med. 

Høgmofjøs AS er Norges eneste  forhand ler for 
Venostal sine produkte r. Venostal i  Nederland 
er et  ledende �rma i Europa innen  innredning 
til  sa u- og geite�øs. 
Vi i Høgmo�øs gjør vå rt beste  for å til fred sstille  
kundenes krav til kvalite tprodukter, god servic e 
og ikke  mins t konkurranse dyktige prise r.
Har du planer om å bygge nytt �ø s  eller skal 
du restaurere? Da kan vi lever e en totalpakke.  
La oss hjelpe d eg.

HØGMOFJØS
VI HAR DET DU TRENGER TIL SAU OG GEIT

Farstad · Tlf. 970 32 499
www.hogmofjos.no

Ta kontakt med Vignir på 
telefon 970 32 499 eller 
send oss en mail på 
hogmosau@online.no. 

Vi svarer deg raskt og kommer
gjerne på besøk for å hjelpe til
med planløsning.

Klippeslusa, gjør klippinga enklere
med bruk av klippeslusa i fra Veno.

Vi har kraftfôrautomater med 
styrt nedmating på lager.
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HØGMOFJØSHØGMOFJØSHØGMOFJØS HØGMOFJØS
VI HAR DET DU TRENGER TIL STORFE

Høgmofjøs AS er nå 
blitt leverandør av 
tyske kvalitetsproduk -
ter for storfe. Vi kan 
tilby alt av fronter, 
fanghekker grinder og 
kalvehytter til meget 
fornuftig pris.

Høgmofjøs AS er Norges eneste forhandler for 
Venostal sine produkter. Venostal i Nederland 
er et ledende firma i Europa innen innredning 
til sau- og geitefjøs. 
Vi i Høgmofjøs gjør vårt beste for å tilfredsstille 
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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 • nordnorge@nlr.no • 46 800 418

Gode råd er gull verdt
Du finner oss 
på stand D (inne)

TREKUNSTNER: Oliver Vogt i sving med sitt mest brukte redskap: 
Motorsaga. FOTO: PRIVAT

Skaper trekunst 
med motorsag
PÅ MESSA

Den anerkjente trekunstne-
ren Oliver Vogt kommer til 
landbruksmessa. Her kan du 
se «live» hvordan han skaper 
unike kunstverk og trefigurer 
– med motorsag. Vogt bor i Ro-
galand, men reiser rundt i hele 

verden med sin lidenskap. Han 
vant VM i speedcarving i 2013 
og 2015, og har tiårsjubileum i 
år.  I tillegg til temafigurer, leke-
figurer og kunst, lager Vogt gjer-
ne spesialtilpassede utemøbler 
på bestilling. 

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no
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SKADEDYR

Det var i april i fjor at de første 
henvendelsene om rotter nåd-
de frem til skadedyrsfirmaet 
Rentokil i Tromsø. Få måneder 
senere hadde rottebestanden 
eksplodert. 

– Jeg har service seks ganger i 
året hos noen bedriftskunder på 
Storsteinnes. Frem til i fjor høst 
hadde de aldri sett rotter, men 
plutselig eksploderte det. Rot-
teplagen ble et kjempeproblem, 
men nå ser vi antydning til til-
bakegang.

Det forteller salgs- og service-
konsulent Alexander Jensen fra 
Rentokil i Tromsø. 

Invasjon
Nøyaktig hvor rottene først kom 
fra, vil Jensen ikke spekulere i. 
Det er mulig for skadedyrene å 
«haike» både med båter og laste-
biler. Men det som er et faktum, 
er at rottene spredde seg raskt 
mellom gårdsbruk, til industri-
bedrifter og til private uthus. 
Det er særlig i Storsteinnes-om-
rådet at rottene har myldret, og 
på gårdsbruk mellom Bergneset 
og Tennes. 

– Rotter betegnes som skade-
dyr. De er for det første smitte-
bærere av ulike bakterier. For 
det andre gnager de på alt mu-
lig, og kan ødelegge isolasjon og 
ledninger, og grave hull i vegger 
og utstyr. I verste fall kan det 
føre til alvorlige feil og brann, 
sier Jensen. 

Han forteller at rotter er et re-
lativt vanlig syn i Tromsø, men 

at det er sjelden med en så mas-
siv aktivitet som det har vært i 
Balsfjord de siste månedene. 

– Jeg har hørt eldre snakke 
om at det ikke har vært obser-
vert rotter her siden 1960-tallet, 
så situasjonen nå har vært vel-
dig spesiell. 

Rydd gården
Rentokil har stasjoner – altså 
giftfeller – på 11 gårdsbruk og 7 
bedrifter i Balsfjord. Mengden 
gift har gått betraktelig ned i det 
siste. 

– Mindre gift, og det at bønder 
rapporterer om færre observa-
sjoner, tilsier at rottene blir fær-
re. Men det er viktig med fore-
byggende tiltak, sier Jensen.

Å holde det ryddig og rent i 
alle uthus, og rundt husene, er 
kanskje det viktigste tiltaket. 

– Jeg vil anbefale alle å ta en 
skikkelig rydderunde. Få bort 
silo og kraftfôr, fjern fuglemat 
og få kraftfôret inn i lukkede 
beholdere. Tar man bort næ-
ringsgrunnlaget til rotta, vil den 
lettere gå i fella. 

I de åtestasjonene Rentokil 
bruker, ligger det gift som virker 
innen 12-24 timer. Dermed vil 
ikke de andre rottene forbinde 
fella med død. 

– Rottene er superintelligente 
dyr. Ei vanlig klappfelle vil de 
sky med én gang de ser andre 

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

Gode messetilbud på 
LANDBRUKSMESSA 

Stort utvalg av tilhengere
til  den proffe bruker!

Spar inntil kr 2.000,-Utvalgte modeller med
50cm karmhøyde

• Maskinhenger
• Varehenger
• Tipphenger

-10%

Balsfjord VVS AS
Din totalleverandør av løsninger innen vann og varme!

Tlf 77 72 01 97
Mob 918 63 335

balsvvs@online.no
www.vvseksperten.no

Grindbakken 20
9050 Storsteinnes

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

TROMS SKOGSELSKAP
Skogene våre er et viktig grunnlag for næringsaktivitet, klimaregulering,  rekreasjon og opplevelser.

Skogene må skjøttes og drives, og verdiskapinga aukes med planting og ressursoppbygging.
Velkommen til å besøke oss på vår stand på Landbruksmessa.

Da rottene 
invaderte
Balsfjord
BALSFJORD: I fjor høst eksploderte rottebestan-
den i Balsfjord. Skadedyrene spredte seg mellom 
industribedrifter, gårdsbruk og private uthus. 

ROTTEPLAGER: – Vi kan ikke love å bli kvitt       rottene 100 prosent, men vi kan få 
bestanden ned på et akseptabelt nivå, sier        Alexander Jensen.  foto: RentokIl

Jeg vil anbefale alle å 
ta en skikkelig rydde- 
runde. Tar man bort 
næringsgrunnlaget til 
rotta, vil den lettere 
gå i fella.

Alexander Jensen, 
konsulent, Rentokil
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Bjørkebakkveien 364, 9311 Brøstadbotn
Tlf. 77 18 83 98 - 901 70  013 - terje@astema.no

• Sau • Gris • Geit • Storfe • Hest 
• Foringsanlegg • Utgjødsling  

• Varmeveksler • Staldren • Sprayfo

Fjøsinnredninger m.m.

A/S TEMA
husdyrsystemer.no

www.senja-avfall.no

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

Tromsøysundvegen 22, 9020 Tromsdalen • www.eidemotor.no
Verksted: Vidar, telefon 909 85 906 • E-post: vidar@eidemotor.no
Salg: Stian, telefon 940 21 785 • E-post: stian@eidemotor.no

Åpningstider: Mandag–fredag 08–16 • Onsdag 08–18

BESØK OSS PÅ MESSA!
TGB
BLADE 1000 LUX 14”

STIGA
PARK PRO 340 IX

TGBs luksusutgave. Herlig kjøre- 
komfort enten du skal kjøre på asfalt, 
på jordet eller i terrenget, alene eller 
med passasjer. ERD differensialsystem 
gjør maskinen ekstremt lettkjørt.

Frontrider med to-sylindret 
Briggs & Stratton-motor som 
kan brukes med 110 eller 
125 cm klippeaggregat. Hydrostatisk
kraftoverføring/firehjulsdrift, leddet
servostyring (50:50), m.m.

ForhandlEr aV

oG ManGE FlErE MErKEr

NYHET 2019!

MANGE
GODE MESSE-

TILBUD!

På lag med landbruket

Ring 
oss på  

915 03100,  
så hjelper  

vi deg
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Vi hjelper norsk landbruk med å forebygge 
skader og er glade for å samarbeide med:
• Norges Bondelag
• Norsk Bonde- og Småbrukarlag
• Norsk Sau og Geit
• Norsk Gartnerforbund
• Norsk Landbruksrådgiving
• HANEN
• Norges Bygdeungdomslag
• Norges Bygdekvinnelag
• 4H Norge

Kontakt oss på telefon  
915 03100 eller les mer på  
gjensidige.no/landbruk

ROTTEPLAGER: – Vi kan ikke love å bli kvitt       rottene 100 prosent, men vi kan få 
bestanden ned på et akseptabelt nivå, sier        Alexander Jensen.  foto: Rentokil

SKADEDYR: På bildet ser vi ei 
levende rotte som koser seg inne 
i en vegg. Rottene kan vandre 
langt, og spre seg med lastebiler 
og annen transport. foto: Rentokil

rotter ligge død i den. Men si-
den det går så lang tid før giften 
i åtestasjonen virker, forstår de 
ikke sammenhengen, sier Jen-
sen. 

Landbruk Nord og Rentokil 
har samarbeid om rottebekjem-
pelsen i Balsfjord. Observerer 
du rotter, kan du ta kontakt 
med Landbruk Nord for videre 
veiledning. 

Lill-Karin Elvestad
lill.elv@online.no
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Program for landbruksmessa 2019

Storsteinnes
Idrettslag selger grillmat, grøt, salt- kjøtt og fårikål av ungsau begge 
dagene, samt

kioskvarer.

Mini-Farmen:Konkurranse i saging, slegge m.m. Smie, salmaker, demo v/hovslager.Demonstrasjoen i reparasjonog vedlikehold av akslinger,sliping av såmaskin,
med mer.

Torget:
Demonstrasjon av karding og spinning av ull. Strikkekafé, lefsebaking, flatbrødbakingog såpekoking. Demo saueklipping.

Troms 
Bondelag:

Såing av frø i 

melkekartong 

for barn.

Høy-
hopping og 

LEGO-bygging
begge dagene!

4H har 
forskjellige 

aktiviteter for 

barn begge 
dagene!

lørdag 29. juni
10.00 Messeportene åpner

10.00- 17.00 Hovslager Magnus Valberg skor 2 hester med 
 ferdigkjøpte sko, samt skor hest med sko 
 laget på smia v/dyrestand (Mini-Farmen).

 Vartosmeden Jan Tore Ovesen: Smiing av 
 spiker, hengsler, små bruksting til landbruket.

11.00  Gjeterhundoppvisning v/Troms 
 gjeterhundlag (ved dyrestand).

11.00-13.00 Runderidning for barn (ved dyrestand).

11.00 Trekunstner Oliver Vogt sager treskulpturer 
 med motorsag (ved stand til Felleskjøpet).

11.00 -15.00 Birøkter Joachim Gullesen: Informasjon 
 og visning av aktiv bikube.

12.00 Kalking til grasproduksjon – en kilde til god 
 grovfôrkvalitet v/ Eskil Bergli, Franzefoss 
 Minerals AS. (2.etg. i Balsfjordhallen).

12.15  Lyngshest i bruk v/Nasjonalt senter for 
 Nordlandshest/Lyngshest.

13.00 Trekunstner Oliver Vogt sager treskulpturer 
 med motorsag.

13.00 Moteoppvisning: Arbeidsklær for damer – 
 Traktorpikene og Flor AS.

15.00 Trekunstner Oliver Vogt sager treskulpturer 
 med motorsag.

11.00 – 12.30 Landbruks- og matminister Olaug Vervik 
 Bollestad møter landbruksnæringa i Nord- 
 Norge (1.etg. i Balsfjordhallen)

 Innlegg til debatt v/Olaug Vervik Bollestad. 
	 •	Satsinger	i	jordbruksnæringen 
	 •	Generell	jordbrukspolitikk 
	 •	Utvikling	og	muligheter	i	nordnorsk	landbruk

 Troms Bondelag v/Svein Olav Thomassen  
 5 min. innlegg etter statsråden.

 Troms- Bonde og småbrukarlag v/Birger Bull 
 5 min. innlegg etter statsråden.

 Spørsmål fra salen.

13.30 – 16.00 KLIMAKONFERANSE 2019: 
 LandbrUk	oG	kLima (i Balsfjordhallen)

13.30  Fotosyntese, beite og klima 
	 v/kari	anne	bråthen,	UiT.

14.00 Husdyras rolle i berekraftig matproduksjon 
	 v/odd	magne	Harstad,	nmbU.

14.45                 Jordbruk, myr og klima – hva er problemet? 
 v/ Arne Grønlund, Nibio.

15.15                    Rapporten «klima og Landbruket» i 
 Nord-Norge v/Sigridur Damannsdottir, Nibio.

15.45 Komposteringsprosjekt v/Nora Foshaug, 
 Landbruk Nord.

15.55  Prosjekt Biogass v/Gunnar Kvaal, 
 Landbruk Nord.

16.10 Klimaregnskap og klimakalkulator 
 v/Gunnar Kvaal, Landbruk Nord.

18.00 - 20.00 Skogsmøte – åpent møte for alle.

18.00 Messeportene stenger

21.00- 02.00 Messefest i Balsfjordhallen v/STIL

søndag 30. juni
10.00 Messeportene åpner 

10.00-16.00 Vartosmeden Jan Tore Ovesen: smiing av 
 spiker, hengsler, små bruksting til landbruket.

11.00-13.00 Runderidning for barn (ved dyrestand).

11.00 Gjeterhundoppvisning v/Troms 
 gjeterhundlag (ved dyrestand).

11.00 Trekunstner Oliver Vogt sager treskulpturer 
 med motorsag(ved stand til Felleskjøpet).

11.00-15.00 Birøkter Joachim Gullesen: Informasjon 
 og visning av aktiv bikube.

12.00 Kalvemønstring (ved dyrestand).

12.00 Kalking til grasproduksjon – en kilde til 
 god grovfôrkvalitet v/ Eskil Bergli, Franzefoss 
 Minerals AS. (2. etg. i Balsfjordhallen).

13.00 Lyngshest i bruk v/Nasjonalt senter for 
 Nordlandshest/Lyngshest

13.00 og 15.00 Trekunstner Oliver Vogt sager treskulpturer 
 med motorsag (ved stand til Felleskjøpet) 

1300 – 1600 KLIMAKONFERANSE 2019: 
 SKOG OG KLIMA (i Balsfjordhallen)

13.00  Skogbruk og klima v/Harald Kvålen, NIBIO 

13.00 Tilstand i - og utviklingen av skogen i Troms 
 v/Stein Tomter, Nibio. 

14.15 Gammel skog, gamle trær – Dendrokronolgi 
 v/Andreas Kirchhefer

14.45 Langsiktige endringer av skog og vegetasjon 
 v/Per Sjøgren, Tromsø kommune

15.15   Skogen og karbonregnskapet 
 v/Gunnar Kvaal, Landbruk Nord

14.45   Spørsmål og diskusjon

16.00 Messeportene stenger

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

Gratis parkering

ÅPningstider:
Lørdag 29. juni  kl. 10.00 – 18.00 
Søndag 30. juni kl. 10.00 – 16.00     
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