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Innkalling til årsmøte i  
 Landbruk Nord 

 
 Herved innkalles det til elektronisk årsmøte i Landbruk Nord 

Fredag 16. april 2021  kl. 10.30 
 

Det blir sendt ut elektronisk saksliste og avstemming på e-post 
(avstemmingen vil ikke gjenkjenne hvem som stemmer) 

 
Avstemmingen starter kl. 10.30 

 
 
Saker til behandling 
 
1. Åpning 

2. Godkjenning av innkalling   

3. Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen 

4. Godkjenning av sakslista 

5. Årsmelding  2020 

6. Regnskap 2020 og revisjonsmelding 

7. Arbeidsplan og budsjett 2021, til orientering 

8. Valg 

 * Valg av leder for 1 år 

 * Valg av nestleder 

 * Valg av styremedlemmer for 2 år 

 * Valg av varamedlemmer til styret (nummerorden) for 1 år 

 * Valg av revisor 

 * Valg av medlem til valgkomiteen for 2022 

 

 

 
  

 Vel møtt!  
 

Styret 

Årsmøte 2020 
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Styreleder har ordet 

  Karl Halfdan Botngaard, styreleder 

 

2020 ble et merkelig år for  
Landbruk Nord som for alle andre 
med koronavirus som slo til i 
mars. Det ble mange nye  
utfordringer som vi måtte taes 
stilling til på kort tid.  
 
Årsmøtet i fjor ble avholdt  
elektronisk, noe som fungerte 
veldig bra. Det var planlagt fire 
styremøter i meldingsåret, men 
avholdt tre og behandlet  
31 saker. 
 
Styret og administrativ ledelse 
har jobbet mye med å styrke våre 
tjenestetilbud.  
Det har vært utfordrende på flere 
områder bl.a sluttet vår  
klauvskjærer, prosjektstillingen 
på skogavdelingen avsluttes i lø-
pet av høsten 2021, jobber  
videre med å ta stilling til videre-
føring av tjenesten.  
I tillegg har vi jobbet med nytt  
medlemstilbud som innebærer å 
bistå bonden med  
KSL-egenrevisjon, lager smitte-
verns- og beredskapsplakater, 
samt forta vernerunder. 
 
Kursaktiviteten har vært  
vanskelig å innfri etter planene på 
grunn av strenge korona-
restriksjoner.  
 
 
 

Det har vært økende etterspørsel 
etter avløsere til alle oppdrag hos 
medlemmene.  
Prosessen med å rekruttere  
beredskapsavløsere til Finnmark, 
Lyngen/Storfjord, Sør-Fylket vil 
ha stort fokus også i 2021. Det er 
krav fra Statsforvalteren i Troms 
og Finnmark at vi skal besørge  
beredskapsavløsere til alle  
bønder i de kommunene som er 
bestemt for vårt område, det er 
ikke avhengig av medlemskap i 
Landbruk Nord for å ha krav på 
denne tjenesten.  Det er uten tvil 
en utfordring at vi ikke har  
ansvaret for alle kommuner i 
Troms spesielt.   
 
Det er en glede å registrere at vi 
har en stabil medlemsmasse som 
bruker alle våre tjenester. Vi har 
økning på gjødslings-planlegging 
gjennom hele året. Styret og ad-
ministrativ ledelse jobber med å 
styrke rådgivings-avdelingen med 
flere ansatte for å kunne være 
enda bedre rustet til dette arbei-
det. 
 
Landbruk Nord er medlem i -
hovedorganisasjon  
Norske Landbrukstjenester 
(NLT). NLT er vår paraply-
organisasjon som er vårt  
nasjonale talerør for  
velferdsordningene i landbruket. 
Være en god samarbeidspartner 
med avtalepartene i jordbruks-
oppgjøret m.v. Styret og  
administrativ ledelse gir tilbake-
meldinger om lokale utfordringer i 
vårt område. 
 
Landbruk Nord er et  
samvirkeforetak uten utbetaling 
av utbytte til eierne og har derfor 
ikke som formål å få et høyest 
mulig resultat på bunnlinja.  
 
 

Målet vårt er å tilby landbruks-
næringa god rådgivning og gode 
tjenester til en fornuftig pris.  
Samtidig må vi påse å ha  
økonomi til å drifte, kompetanse-
påbygging gjennom skolering og 
kursing. Være en sikkerhet for 
medlemmer som trenger avtaler. 
Vår økonomi bygger seg kun på 
betalingstjenester.  
Landbruk Nord får ingen statlige 
eller kommunale tilskudd for å 
være en rådgivende aktør på bl.a 
jord- og plantekultur for våre 
medlemmer, derfor er vi avhengi-
ge av medlemmer som etterspør 
våre tjenester. 
 
I budsjettarbeidet vurderer vi  
prissetting opp mot  
kostnadsutvikling og forsøker 
hele tiden å sikre en tilstrekkelig  
egenkapital. Det er derfor viktig 
for Landbruk Nord å levere et  
regnskapsresultat i pluss. Det 
kan bli vanskelig å få et positivt 
resultat i år med spesielle  
restriksjoner når det gjelder  
korona og mindre omsetning på 
enkelte områder.  
 

Takk til alle medlemmer, ansatte 
og tillitsvalgte i Landbruk Nord for 
innsats og samhandling i 2020.  
 
Velkommen til årsmøte på 
Teams. 
 

 

Karl Halfdan Botngaard 
Styreleder. 
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Hovedsaker styret har hatt fokus på 

Styret har i meldingsåret hatt  
4 styremøter og 36 saker. 
 
Nytt tjenesteområde 
Jobbet med å få på plass tilbud 
om bistand til KSL-egenrevisjon.  
Lage smittevern– og beredskaps-
plan, samt tilbud om vernerunde. 
Dette blir en betalingstjeneste til 
medlemmene. 
 
Prosjektarbeid 
- Overgjødsling. 
- Gammelbjørk. 
 
Strategiplan 2020—2023 
Styret har jobbet med strategipla-
nen for perioden  
2020—2023. Denne er gjennom-
gått og justert av styret. 
 
 

Økonomi 
Vi har tilbakelagt oss et spesielt 
år hvor koronaviruset gjorde sin 
inntreden. Dette har for Landbruk 
Nord som for mange andre bydd 
på store utfordringer med å klare 
en normal drift. I år vil det være 
vanskelig å få plussresultat.  
Årsakene til dette, er bl.a liten 
kurs-aktivitet og lite prosjektar-
beid 
 
Landbruk Nord Eiendom AS  
Er fast styremøtesak. Styret  
orienteres om driften, økonomien 
av selskapet.  
En stor utfordring ang. flere  
ledige lokaler. På grunn av  
korona og usikkerhet i markedet 
har det vært svært problematisk , 
og vi har ikke lykkes med å få inn 
nye leietakere i ledige areal. 

Medlemsverving 
For at Landbruk Nord skal satse 
og ha god kvalitet på tjeneste-
porteføljen er det viktig at vi  
klarer å opprettholde antall 
medlemmer som kjøper våre  
tjenester. Dette er et kontinuerlig 
oppfølgingsområde. 
 
Landbruksmessa  
Styret har fokus på messa som er 
en stor aktør i det Nordnorske 
landbruksmiljøet. Det jobbes med 
innhold som er av faglig 
interesse, få en fin publikums-
messe i tillegg til en god og  
innholdsrik møteplass i Balsfjord 
for utstillere, besøkende og  
samarbeidspartnere.  
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ÅRSMELDING 2020 

 
 

 Styreleder  Karl Halfdan Botngaard, Svendsby 
Driver med melkeproduksjon geit i Lyngen kommune 
Mobil: 918 89 861 
k-h.h@online.no 

 Styremedlem Britt–Mari Andersen, Tana 
Driver med melkeproduksjon ku i Tana Kommune 
Mobil: 971 54 341 
bmanders79@gmail.com 

 Styremedlem Mariell Henriksen Strand 
Driver med melkeproduksjon ku  
i Balsfjord kommune 
Mobil: 45027033 
mariell_strand@hotmail.com 

 Styremedlem Terje Johansen, Brøstadbotn 
Driver med melkeproduksjon på Geit. Driver egen bedrift, Tema AS i 
tillegg til gårdsdriften i Dyrøy kommune. 
Mobil.: 901 70 013 
terje@astema.no 

 Styremedlem Leif Jarle Bårdsen 
Driver med melkeproduksjon ku 
I Lyngen kommune 
Mobil: 472 86 126 
timosja@online.no 

 1. varamedlem, 
møter fast på alle 
styremøtene. 
 

Frode Robertsen, Nord Lenangen 
Driver med melkeproduksjon ku i Lyngen kommune 
Mobil:  995 43 097 
froderobertsen@live.no 

 Styremedlem 
For ansatte 
På kontoret 

Anne-Kariin Staff 
Mobil: 466 28 715 
anne-kariin.staff@landbruknord.no 
 

 Styremedlem 
For ansatte  
Avløsere 
verneombud 

Ane Sofie Gout Lundberg 
Mobil : 903 61 052 
ane.sofie.gout.lundberg@landbruknord.no 
 

Styrets sammensetning i meldingsåret 
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LANDBRUK NORD EIENDOM AS 

 

Kontoer/Noter 2020 2019 

   

Driftsinntekter (1) 1 028 515 1 414 863 

Sum driftsinntekter 1 028 515 1 414 863 

Avskrivninger på varige driftsm. Og immatr.eiendeler  (3) (140 750) (145 750) 

Annen driftskostnad 473 869 (576 238) 

Sum driftskostnader 614 619 (721 988) 

Driftsresultat 413 896 692 875 

   

Annen renteinntekt 142  

Sum finansinntekter 142  

Annen rentekostnad 206 241 (232 805) 

Sum rentekostnader 206 241 (232 805 

Netto finans 206 099 (232 805) 

Ordinært resultat før skatt 207 797 460 070 

Skattekostnad på resultat (5) (45 715) (101 216) 

Ordinært resultat 162 082 358 854 

Årets resultat 162 082 358 854 

Overføringer   

Konsernbidrag 161 000 359 000 

Annen egenkapital (6) 1 082 (146) 

Sum 162 082 358 854 

Resultatregnskap 2020 



 

9  

Landbruk Nord - Årsmelding 2020 

Eiendeler 2020 2019 

Anleggsmidler   

Varige driftsmidler   

Tomter, bygninger  (3&4) 10 532 000 10 660 000 

Driftsløsøre inventar (3) 66 750 79 500 

Sum varige driftsmidler 10  598 750 10 739 500 

Sum anleggsmidler 10 598 750 10 739 500 

   

Omløpsmidler   

Fordringer   

Kundefordringer 3 255 700 

Andre fordringer 52 260 23 577 

Sum fordringer 55 515 24 277 

Bankinnskudd, kontanter 943 068 1 003 027 

Sum bankinnskudd 943 068 1 003 027 

Sum omløpsmidler 998 583 1 027 304 

Sum eiendeler 11 597 333 11 766 804 

   

Egenkapital og Gjeld   

Innskutt egenkapital   

Aksjekapital (100 aksjer)(6) 200 000 200 000 

Overkurs 3 700 000 3 700 000 

Sum innskutt egenkapital 3 900 000 3 900 000 

Opptjent egenkapital   

Annen egenkapital(6) 1 245 163 

Sum opptjent egenkapital 1 245 163 

Sum egenkapital 3 901 245 3 900 163 

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser   

Utsatt skatt  (5) 592 628 546 913 

Sum avsetn. for forplikt. 592 628 546 913 

Annen langsiktig gjeld   

Gjeld kredittinst. (4) 5 632 255 5 627 255 

Langsiktig konserngj  (4) 1 270 752 906 952 

Sum annen langsiktig gjeld 6 903 007 6 534 207 

Sum langsiktig gjeld 7 495 635 7 081 120 

Leverandørgjeld 19 453 26 521 

Kortsiktig konserngjeld (4) 161 000 359 000 

Annen korts.gjeld  20 000 400 000 

Sum kortsiktig gjeld 200 453 785 521 

Sum gjeld 7 696 088 7 866 642 

Sum egenkapital og gjeld 11 597 333 11 766 804 

Balanse pr. 31.12.2220 

Å R S B E R E T N I N G 2020 
LANDBRUK NORD EIENDOM AS 

 
VIRKSOMHETENS ART 
Landbruk Nord Eiendom AS har som formål å eie og utvik-
le eiendommer. Selskapet drives fra lokaler på Storstein-
nes i Troms. 
 
SELSKAPETS STILLING OG RESULTAT 
I samsvar med regnskapslovens §3-3 bekreftes det at 
forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbei-
delse av regnskapet. 
 
Etter styrets oppfatning er underliggende verdier på byg-
get betydelig over bokførte verdier, i tillegg har aksjonærer 
lånt inn om lag kr. 1,27 mill i langsiktige lån for å sikre  
oppgjør til eksterne kreditorer. 
Omsetningen i Landbruk Nord Eiendom AS har falt  
betydelig de senere årene. Nye kontrakter vil medføre økt 
omsetning fra 2022, men bedret likviditet allerede fra 
2021. 
 
Selskapets driftsresultat falt. Hovedårsaken til dette fallet 
ligger i fall av inntekstene. Styret har søkt å redusere 
andre kostnader der det er mulig og forsøkt å viderefaktu-
rere økningene i felleskostnader. Det påpekes noen  
mindre vedlikeholdskostnader i 2021.  
 
Styret er ikke tilfreds med årets resultat. Budsjett for kom-
mende år viser noe bedre resultat, men det jobbes med 
mulige leietakere for to av arealene. Endelige inntekter 
kan derfor bli noe høyere enn forventet. 
 
Landbruk Nord Eiendom AS sin likviditetsbeholdning var 
kr. 1 mill pr. 31 .12.2020. Landbruk Nord Eiendom AS kan 
pr. 31.12.2020 nedbetale all kortsiktig gjeld ved hjelp av 
sine mest likvide midler, justert på gjelden til mor. Alle  
forpliktelser dekkes av de løpende leieinntektene og  
størsteparten av den kortsiktige gjelden er konsernbidrag 
til morselskapet. 
 
Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 11,6 mill, det 
samme som året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2020 
var kr. 3,9 mill. Etter styrets oppfatning ligger reell egenka-
pital betydelig over hva som er bokført. Dette begrunnes 
med merverdier i selskapets bygg. 
 
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet for 
regnskaps stilling og resultat av virksomheten. 
 
ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE 
Selskapet har ikke hatt ansatte i 2020. 

Arbeidsplan 2021 
 

• Utleie av møterom. 

• Utleie av kontorplasser. 

• Utleie av ledige lokaler. 

• Brannøvelse, årlig. 

• Oppfølging av vedlikeholdsplan. 

• Bruksendring—seksjonering 
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Budsjett 2021  - Landbruk Nord Eiendom AS 

 

Nr. Kontonavn  Budsjett 2021  

  Salgs- og driftsinntekt   

3600 Leieinntekt kontorer pliktig  kr                            -570 306,00  

3605 Leieinntekt kontorer mva.fri   

3620 Leieinntekt møterom  kr                                -2 500,00  

3950 Fellesutg.  m/mva  kr                              -54 000,00  

3951 Strøm utenom fellesareal  kr                              -22 000,00  

  Sum Salgs- og driftsinntekt  kr                            -648 806,00  

  Driftskostn. og av- og nedskrivninger   

5000 Lønn snømåking tak, mm  kr                                          -    

6000 Avskrivning på bygning/annen fast eiend.  kr                             100 000,00  

6010 Avskr.  Inventar  kr                               10 000,00  

6320 Renovasjon, vann, avløp o l  kr                               90 000,00  

6340 Lys, varme Fellesareal  kr                               54 000,00  

6341 Strøm utenom felles (Lign.nav.politi)  kr                               25 000,00  

6360 Annen renholdskostnad   

6370 Brøyting/Strøing/Kosting  kr                               40 000,00  

6399 Annen kostnad lokaler (beplantn.mm)  kr                                 5 000,00  

6540 Inventar  kr                                          -    

6550 Driftsmateriale   

6560 Rekvisita (filter Caverion mm)  kr                                 8 500,00  

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger   

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr  kr                               20 000,00  

6690 Reparasjon og vedlikehold annet   

6700 Revisjonshonorar  kr                               13 500,00  

6790 Annen fremmed tjeneste  kr                                          -    

6800 Kontorrekvisita  kr                                 1 500,00  

6907 Datakommunikasjon  kr                                 4 000,00  

  Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger  kr                             371 500,00  

  Annen driftskostnad   

7310 Annonser  kr                                 8 000,00  

7500 Forsikringspremie  kr                               40 000,00  

7710 Styremøter mm   

7750 Eiendom- og festeavgift  kr                               45 000,00  

7770 Bank- og kortgebyr  kr                                 3 500,00  

7790 Annen kostnad  kr                                          -    

  Sum Annen driftskostnad  kr                               96 500,00  

  Driftsresultat  kr                            -180 806,00  

8050 Annen renteinntekt   

8051 Renteinntekt bankinnskudd  kr                                -1 500,00  

8055 Renteinntekt kundefordring   

8070 Purregebyr kunder   

8150 Annen rentekostnad  kr                                 5 000,00  

8151 Rentekostnad banklån  kr                             142 000,00  

  Sum Finansposter  kr                             145 500,00  

  Årsresultat før skatt  kr                              -35 306,00  
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Einar Georg Woldstad har  
godkjent sertifisering for å  
gjennomføre funksjonstesting og 
kontroll av åkersprøyter.   
 
I 2020 ble det sendt inn  
godkjenningsrapporter for  
2 sprøyter. 
 
 

Ta kontakt om du trenger  
å få funksjonstestet din  
åkersprøyte.  
 
 

Funksjonstesting av åkersprøyter: 

Funksjonstesting og forberedelser av  
Einar Georg. 

KSL—egenrevisjon, beredskaplakat og smittevernplakat 
Landbruk Nord har innført nye tjenester for medlemmene. Disse er bistand til KSL-egenrevisjon. Ta kontakt med 
oss om du ønsker  en prat om temaet.  Vi lager smittevernplakat og beredskapsplakat for din gård. 

 

 

Ane  jobber i 50% stilling med  
hovedoppgaver som   
KSL – egenrevisjon, HMS ,  
beredskaps– og smitte-
vernplaner. I tillegg til  kurs og 
prosjektarbeid. 
 
Ane er verneombud i Landbruk 
Nord. Hun har gjennomført 

studiet HMS i landbruket på  

universitetet i Tromsø. Dette har  

bidratt godt til vårt kontinuerlige HMS
-arbeid. 

Vi jobber stadig med å utvikle vår 
HMS-tjeneste, og tilbyr å lage  

beredskapsplaner og smitte-
vernplaner til bonden, samt  

vernerunder og bistand med  

KSL- egenrevisjon.  

 

Hensikten med en beredskapsplan 
er at man skal kunne handle korrekt 
dersom en uønsket  

situasjon skulle oppstå for å kunne 
verne om liv, helse, verdier og  

miljø. 

En smittevernplan er et viktig  

forebyggende tiltak mot sykdom og 
smitte og smittevernplanen gjelder 
for alle som arbeider i dyreholdet.  

Ta kontakt med oss for priser og  

veiledning.  

 

Illustrasjon på en beredskapsplakat Illustrasjon på en smittevernplakat 
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Drift 2020 

Avløsning/lønnsavdeling: 

 

Landbruk Nord  foretar  

rekruttering, ansettelser av  

arbeidshjelp til din gård i samarbeid 

med deg. I tillegg har vi fast ansatte 

beredskaps-avløsere som dekker 

store deler av Troms og Øst- 

Finnmark. Landbruk Nord er  

arbeidsgiver og har ansvaret  

for ansettelser, arbeidsgiveransvar 

og pensjonsordninger og forsikringer.  

 

Medlemmer som lønner avløsere og 

andre ansatte på gården hos  

Landbruk Nord er stigende.  

Omsetningen på ferie/

fritidsavløsning, andre oppdrag og 

beredskapsavløsning har øket med 

ca. 460 000,- i forhold til budsjettmål. 

 

 

Området innpå tunet,  har noe  

lavere omsetning enn forventet i  

budsjettet, nedgang kr. 165 000,-. 

Dette skyldes tiltak i forhold til  

korona, som bl.a innbar permittering 

av ansatte, Avdelingen omsatte for 

kr. 24 mill.  

 

Rådgivningsavdeling:  

 

Vi lager gjødslingsplanen for deg, 

rådgiver deg ang. planen, samt  

rådgiving innen plantevernmidler, tar  

jordprøver , holder kurs,  

prosjektarbeid m.v. Økonomisk sett 

ligger vi på gjødslingsplanleggingen 

som forventet i budsjettert. Det er to  

områder vi ikke har klart å innfri etter 

budsjett.  

 

 

Dette er kursaktivitet og  

prosjektrelatert arbeid.  

Avdelingen omsette i underkant av  

1 mill. 

 

Skogavdeling: 

 

Landbruk Nord sin rolle er å drive 

med rådgiving, bistand og 

veiledning, skogkultur og planting, 

kursaktivitet, skogsveier m.v. i  

forhold til prosjektet med å etablere 

skogavdeling i Landbruk Nord, har vi 

lykkes. Prosjektstillingen er ferdig 

høsten 2021 og videre planer  

vurderes. 

Avdelingen omsatte for 1,7 mill. inkl. 

prosjektstøtte fra Innovasjon Norge.  

 

Ansatte på kontoret . Helene er ikke med på bildet. 
Foto: Geir A. Simonsen 

Landbruk Nord driftes fra hovedkontoret på  

Storsteinnes i Balsfjord kommune.  Området til 

Landbruk Nord er store deler av Troms og  

Øst Finnmark. 

Fra kontoret jobber:  

Unni Furumo, Daglig leder 

John, Nora,  Gjødslingsplanlegging , jordprøver m.v 

Anne-Kariin, Kristina , rekruttering, lønn m.v 

Hilde, Regnskapsfører 

Ane: KSL— egenrevisjon, HMS 

Gunnar , Anders, skogavdeling 

Helene (ikke på bildet vikariat for Kristina som har 

hatt foreldrepermisjon. 

Det har uten tvil vært et spesielt år for Landbruk Nord som for de fleste andre. Vi måtte stenge kontoret i en lang 

periode fra mars til oktober for besøkende på grunn av koronarestriksjoner. 

Vi har hatt stor nedgang i kurs-aktiviteter, medlemsbesøk. I tillegg har nye tjenesteområder fått en treg start.  
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Medlemmer: 

 

Medlemmene i Landbruk Nord, er 

bønder som har betalt serviceavgift. 

Gjennom serviceavgiften har du  

rettigheter i forbindelse med  

medlemsdemokratiet,  du kan velges 

som  tillitsvalgt til styret og har  

stemmerett i styret og på årsmøte. 

Pr. 31.12.20 har Landbruk Nord   

384 medlemmer.  

 

Kundegruppen: 

 

Dette er kunder som kjøper  

tjenester hos oss som ikke er  

Medlem. Disse tjenestene er i  

hovedsak: Landbruksmessa,  

beredskapsavløsning,  

klauvskjæring, kurs, skogtjenester 

og lønns-tjenester  (andre oppdrag). 

 

Økonomi: 

 

Årets resultat ble svakere enn  

budsjettert og viser underskudd  

kr. 129 033,-.  

 

 

 

 

 

Økonomien og driften er viktige  

områder som vi til enhver tid krever 

stort  fokus. Det er viktig at  

økonomien er god slik at vi har   

muligheter til  å vinne fram i nye  

markeder og tilby nye tjeneste-

områder for medlemmene.  

Underskuddet er stort sett begrunnet 

med restriksjoner med koronavirus. 

Dette har spesielt  gått ut over  

Kursaktivitet og prosjektarbeid. 

 

Landbruk Nord er medlem i NHO 

mat og landbruk:  

Vi benytter oss av advokatbistand i 

forskjellige arbeidsgiverspørsmål 

som er rettet spesielt innenfor  

Feltene: Tariff, kompetanse,  

Utdanning, arbeidsrett, HMS/IA. 

 

Strategiplan 2020—2023 

Ansatte og styret har jobbet med 

strategiplanen for perioden  

2020—2023. Denne er ferdig og tatt 

i bruk. 

 

 

 

Ansatte: 

 

Hilde Angell, regnskap 36% stilling 

 

Ane Sofie Gout Lundberg, KSL—

egenrevisjon/HMS 50% stilling 

 

Anne-Kariin Staff, rekruttering/lønn  

100% stilling.  

 

Kristina B. Vollen,  

rekruttering, lønn 100% stilling. 

 

Nora, Foshaug, gjødslings-

planlegging 100% stilling.  

 

John Grønås, gjødslingsplanlegging 

40% stilling. 

 

Helene A. Larsen, 80% midlertidig 

stilling som vikar for Kristina. 

 

Gunnar Kvaal,  20% rådgiver skog 

 

Anders  berg Stensrud, 100%  

rådgiver skog. 

 

Daglig leder for Landbruk Nord:  

Unni Furumo. 
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Avdelingens oppgaver består av 
mange tjenester.  

Kristina har bl.a ansvaret for  

rekruttering av avløsere til ferie og 
fritid og kursvirksomhet. I tillegg til 
lønnsområdet  m.m. Kristina har hatt 
foreldrepermisjon dette året, i  

hennes  jobb har Helene vikariert. 

 

Anne-Kariin har bl.a ansvar  for  

beredskap/ sykeavløsningen,  

refusjons-søknader, lønnsområdet,  
regelverk m.m. 

 

Ane jobber med KSL-egenrevisjon, 
utarbeider smittevernplakat,  

beredskapsplakat, tar vernerunder,  

prosjektarbeid og kursing. 

 

For å kunne levere en mest mulig 
kostnadseffektiv tjeneste til våre 
medlemmer, har vi kort forfall når vi 
sender ut faktura på lønnsutgifter.  

Du kan også velge å inngå avtale-
giro, da trekkes det automatisk fra 
din konto og du får faktura som van-
lig til regnskapet. Det er flere med-
lemmer som overfører tilskuddet for 
refusjon ferie/fritid til LN for å ha dek-
ning på konto til lønnskostnader. 

 

Sesongavløsning 

 

Vi har økende bestillinger på  

sesongavløsning som hjelp til  

lamming, innhøsting av  

grønnsaker , skog-planting m.m.  

 

 

Det kan til tider være vanskelig å 
rekruttere og ha personale på plass 
til enhver tid, men som regel løser vi 
dette med godt samarbeid med med-
lemmene.  

 

Ferie- fritidsavløsing og fast  

ansatte  

 

Vi organiserer avløsere som  

formidles etter forespørsel.  

Helgeavløsning, møtedager, ferie 
osv. Flere fast ansatte avløsere som 
går i turnus på faste gårder mens 
andre er deltids-avløsere som jobber 
enkelte perioder av året. 

 

 

Avdeling: Avløsning/bemanning/lønn 
Avdelingens hovedoppgave er å rekruttere og ansette arbeidskraft. I tillegg har vi arbeidsgiveransvaret for ansatte 
som bonden selv rekrutterer til sin gård.  

Landbruk Nord er arbeidsgiver for alle som leverer inn timelister eller har faste arbeidsavtaler. Vi rapporterer til det 

offentlige, ordner med forsikringer, pensjonsordning, skattetrekk, utbetaler feriepenger osv. Du som lønner dine 

ansatte i vårt system er ansvarlig for HMS på din gård. 

Avløser i sving med fôring. 
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Beredskap/ sykeavløsning: 

Landbruk Nord har ansvaret  for at 
alle bønder som har rett til tilskudd til 
avløsning ved sykdom skal ha til-
strekkelig beredskap tilgjengelig.  

 

Statsforvalteren i Troms og  

Finnmark tildeler kommunene vi har 
ansvar for.  

Totalt  22 kommuner i 2020:  

Balsfjord, Bardu, Målselv, Dyrøy, 
Gratangen, Ibestad, Kvænangen, 
Lavangen, Lyngen, Nordreisa,  

Salangen, Senja, Skjervøy, Storfjord, 
Sørreisa, Tana, Lebesby, Nesseby, 
Berlevåg, Gamvik, Vadsø og Vardø 

 

Beredskapsavløsning er perioden 
fra du blir sykemeldt og de første 14 
dagene. I denne perioden blir du  

fakturert foretakets (gårdens) 
dagsats. Utover 14 dager faktureres 
faktiske utgifter til avløser.   

 

Vi har flere ansatte avløsere som 
jobber i våre ansvars kommuner. I 
2020 hadde vi 7 fast ansatt bered-
skapsavløser som dekker store deler 
av Troms og Øst-Finnmark. 

 

 

Elektroniske timelister 

Vi bruker elektronisk system 
(WebTemp) for registrering og god-
kjenning av timelister. Alle som er 
ansatt hos oss har mulighet til å  

bruke dette systemet.  

 

Avløser og bonde får hver sin tilgang 
til en webside. Det fungerer ved at 
avløser registrerer sine timer i  

appen, og bonden får beskjed  

Pr. e-post om at det er en timeliste 
som trenger godkjenning. Bonden 
må så logge inn for å se over  

registreringen til avløseren og god-
kjenne timelisten. 

Foreløpig er ikke appen ferdigutviklet 
for bønder, så dette må enten gjøres 
i nettleser på mobiltelefon eller på 
Pc. Vi håper at app-innlogging for 
bonden kommer snarlig.  
 

Ta kontakt med oss dersom du har 
en avløser som skal i gang med elek-
tronisk timeregistrering, eller hvis du 
har spørsmål.  

 

Kurs i varme arbeider 

I 2020 har Landbruk Nord arrangert 
totalt 3 kurs med til sammen  

26 deltakere.  

 

Alle kursene ble  

avholdt i våre lokaler på  

Storsteinnes. På grunn av  korona 
restriksjoner ble det ikke mulig å  

arrangere flere kurs.  

 

Funksjonstesting av åkersprøyte 

I 2020 sendte vi inn godkjennings-
rapporter for 2 sprøyter. 

 

Deltakelse på møter/kurs 

På grunn av koronarestriksjoner har 
det vært  store begrensninger når det 
gjelder reiser på kurs og  

arrangementer.  

Vi har imidlertid deltatt  på flere  

digitale møter, webinar i løpet av 
året. Kan nevne:   

 

• Høstsamling NLT 

• Div. webinar/ kurs i lønnsar-
beid/ HR arbeid/regelverk vedr 
Covid-19-pandemien. 

• Møte med Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark vedr. be-
redskaps-avløsing. 

• Møte med avløserring i 

           Målselv. 

 
 

Klauvskjæring sesong 2020 
 
Martin startet klauvskjærings-

sesongen i starten på april 2020. 

 

Det er en intensiv jobb og lange  

dager. Vårskjæringen er spesielt 

hektisk da det er flest dyr som skal 

skjæres og gjøres klar for  

utesesongen.  

 

Vårsesongen 2020 ble det skjært   

1 014 dyr . 

 

 

 

Høstsesongen starter  vanligvis i 

midten av september avhengig av 

været.  

Skjæringen  fortsetter utover høsten 

så langt været tillater det. 

 

I høstsesongen ble det skjært  

656 dyr.  

Totalt ble det skjært  1670dyr i 2020.   

Martin i  gang med skjæring. 
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Avdeling: Rådgiving jord - og plantekultur 
Gjødslingsplan 

 

 

Starten på sesongen 2020 har vært 

preget av mye snø, og dermed en 

sen vår de fleste stedene i regionen.  

 

Mye snøsmelting på kort tid førte na-

turligvis til mye vann på jordene på 

utsatte steder. På enkelte gårder lå 

det fortsatt snø på marka i  

begynnelsen av juni, og slåtta ble 

dermed 2-3 uker senere enn  

normalt. Det har ikke vært meldt 

mange tilfeller av overvintrings-

skader i 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Gjødslingsplanlegging 

Alle som ønsket det har fått oppsatt 

gjødslingsplan for vekstsesongen 

2020. I tillegg til de rundt  

300 gjødslingsplanene for 2020, har 

våre rådgivere vært mye ute hos  

medlemmene  og tatt jordprøver og 

fôrprøver både i Nordland og Troms 

og Finnmark. 

Uttak av jordprøver er en god  

investering uansett om man driver 

stort eller lite. En jordprøve forteller 

deg om næringsstatus i jorda og gir 

deg nødvendig informasjon for å  

vurdere om fjorårets gjødsling  

fungerte etter planen.  

 

 

 

 

 

Dette er  viktig for å kunne planlegge 

neste års gjødsling. Jordprøvene skal 

ikke være eldre enn 8 år.   

Landbruk Nord har også denne 
vekstsesongen gjennomført  

vårgjødsling og overgjødsling på  

forsøksfeltet vårt på Storsteinnes. I år 

ble det brukt fullgjødsel 18-3-15,  

22-2-12 og 25-2-6, i tillegg så vi  

nærmere på om det var noen forskjell 

på grasmengden med nitrogeng-

jødslene NS 27-0-0 og Sulfan 24-0-0 

i kombinasjon med husdyrgjødsel. 

Fullstendig rapport fra prosjektet blir 

tilgjengelig på hjemmesiden når den 

er ferdigstilt. 

Jordprøvertaking i Målselv 
Foto: Nora Foshaug 
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Plantevernkurs  

Alle som skal kjøpe eller bruke 

plantevernmidler i yrkesmessig  

sammenheng må ha gyldig  

autorisasjonsbevis. Dette gjelder 

også forhandlere av plante-

vernmidler. 

Ane  er i tillegg til Nora godkjent som 

kursinstruktør innen plantevern, slik 

at vi kan holde autorisasjonskurs for 

bruk av plantevernmidler.   

Kurset går over 2 dager, og etter 

avlagt prøve er autorisasjonen  

gyldig i 10 år. 

På grunn av korona-situasjonen ble 

årets to kurs nettbasert og  

gjennomført på Teams. Dette var 

nytt for oss, men det fungerte  

overraskende bra!  I midten av april 

2021 arrangerer vi nytt kurs, da også 

nettbasert. 

 

 

 

 

Landbruk Nord har som tidligere år, 

montert snø- og telemålere hos  

noen gårdbrukere. Denne vinteren 

har værforholdene vært slik at tela 

har krøpet en god del nede i jorda 

mange steder. I tillegg er det blitt is 

under snøen på flere jorder som kan  

komme til å ha betydning for  

hvordan enga klarer overvintringen.  

 

Når våren kommer, er vi alltid spent 

på hvordan overvintringen av enga 

har vært. Tidligere målinger har vist 

stor sammenheng mellom snø, tele 

og isforhold i enga kontra overvint-

ringsskader. Spesielt avtiningsforhol-

dene kan ha betydning for hvor stor 

skadene blir. Men i tillegg er det en 

del praktiske ting for hvordan enga 

dyrkes som er avgjørende for om det 

blir lite eller store skader på dyrka 

jord. En kan her nevne lav  

 

stubbhøyde under høsting, gjødsling 

for sent om høsten, beite lenge  

utover høsten, kjøreskader på eng 

og pakking av jord med tyngre  

maskiner og redskaper. Pakking av 

jord vil lede til dårlig rotutvikling av 

graset og dermed føre til redusert 

overvintringsevne.  

Fuktighetsforholdene i jorda har 

også betydning for pakkeskader. 

Kjører en på våt jord overføres  

trykket til dypere lag enn hvis jorda 

er tørr, og kan ha sammen-

hengende virkning av engas evne til 

å klare en god overvintring. 

 

Vi vil gjøre disse registreringene helt 

til snø og tele er borte fra jordene, og 

vil jevnlig legge ut på vår  

hjemmeside hvordan vi tror at  

overvintringen blir på de ulike  

plassene rundt om hos våre  

medlemmer. 

Telemåling 
Foto: John Grønås 

 

Illustrasjon plantevernkurs 

 

Snø- og telemåling vinteren 2020/21 



 

Landbruk Nord - Årsmelding 2020 

 

Skogkultur 

Det ble plantet rundt 65 000 planter i 
2020. Det er omtrent det samme 
som året før. Vi hadde oppdrag på 
det dobbelte, men vi fikk ikke nok 
planter fra planteskolen.  

Årsaken ble oppgitt å være «sen 
vår». Dette gjorde at vi fikk  

problemer med mannskapet vi  

bruker til planting. De kom en  

måned senere enn planlagt, men de 
ble likevel gående uten jobb.  

 

På slutten av sesongen lånte vi 
plantere fra Bardu som fikk plantet 
noe, men vi kom altså ikke i mål. 
Områdene som ikke ble plantet skal 
plantes i 2021.  

I 2021 må vi satse på planting sent 
på sesongen og ikke bestille arbei-
dere før i august.  Vi råder  

skogeieren til å plante skog etter 
hogst fordi det gir god økonomi og 
stor klimagevinst.  

I 2020 har vi for alvor kommet i gang 
med skogkultur. Det ble utført 161 
dekar ungskogpleie i 2020 og  

grunnet lite snø fortsatte sesongen 
over nyttår med ytterligere drøyt 100 
dekar.  

 

 

 

 

Skogsdrifter 

Vi hjelper entreprenører som 
ønsker det, og skogeiere som vil 
hogge, men vår jobb blir i hoved-
sak å ordne med søknader og 
miljøhensyn.  

 

Kurs 

På grunn av koronasituasjonen er 
det ikke avholdt kurs på  

skogavdelingen.  

 
Veiplanlegging 

Anders har for alvor kommet i 
gang med veiplanlegging og det 
er ferdig planlagt fire veier i 2020. 
Til sammen over 10 kilometer. 
Dette finansieres av fylkesman-
nen gjennom et eget prosjekt 
som fortsetter ut 2021. 

 
Konsulenttjenester 

Landbruk Nord er innleid av  

Finnmarkseiendommen for å 

planlegge og gjennomføre skogs-
drifter i tillegg til en del andre  

oppgaver innenfor skog.  

Dette samarbeidet fungerer svært 
godt og det er spennende  

arbeidsoppgaver.  

 

 

Oppdraget fortsetter i 2021.  

Veiplanleggingen har også opp-
drag i Finnmark med utarbeidelse 
av vedlikeholdsplan, status-
oversikt på alle veiene og opp-
rusting av flere veier.  

Vi har bistått Tromsø Kommune 
med utarbeidelse av skogbruks-
plan for Tromsdalen.  

 
Prosjekt Fausk 

Gunnar jobber med prosjekt 
Fausk og har kontakt med veldig 
mange aktører. Forstudien viser 
lovende resultater. Det fremmes 
søknad om hovedprosjekt i 2021. 

 

Fremover  

Det viktigste i 2021 blir å finne en 
erstatter for Anders slik at  

prosjektet kan gå videre. Det må 
også søkes nye prosjekter for å 
sikre finansiering fremover.  

Det er håp om at prosjekt fausk 
vil begynne å gi håndfaste resul-
tater. Plantetallet bør økes til godt 
over 100 000 stk. Det er håp om 
å runde 500 dekar med  

ungskogpleie i 2021. 

 

Avdeling: skog 

 

Uttak av virke 
Foto: Anders Berg Stensrud 
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Resultatregnskap 2020 

   Note 2020 2019 

Salgsinntekt   26 741 945 29 053 348 

Annen driftsinntekt 1 3 195 039 3 374 516 

Sum driftsinntekter   29 936 984 32 427 864 

      

Varekostnad   (507 751) (688 607) 

Lønnskostnad 2 (27 693 874) (29 326 855) 

Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 3 (3000) (7 000) 

Annen driftskostnad   (2 070 255) (2 309 930) 

Sum driftskostnader   (30 274 880) (32 332 392) 

Driftsresultat   (337 897) 95 473 

    

Inntekt på investering i datter-tilknyttet selskap  161 000 359 000 

Annen renteinntekt 5  1 587 12 373 

Annen finansinntekt  0 700 

Sum finansinntekter  162 587 372 073 

Annen finanskostnad    

Annen rentekostnad   (29 849) (25 607) 

Sum finanskostnader  29 849) (25 607) 

Netto finans  132 738 346 466 

Ordinært resultat før skattekostnad   (205 159) 441 939 

Skattekostnad på ordinært resultat 4 76 126 (24 794) 

Ordinært resultat   (129 033) 417 145 

Årsresultat  (129 033) 417 145 

    

Overføringer     

Annen egenkapital 8 (129 033) 417 145 

Sum   (129 033) 417 145 
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Balanse pr. 31.12.2020 
 

EIENDELER  Note 2019 2020 

Anleggsmidler     

Immaterielle eiendeler     

Utsatt skattefordel 4 562 751 643 488 

Sum immaterielle eiendeler   562 751 643 488 

      

Varige driftsmidler     

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign. 3 9 000 6 000 

Sum varige driftsmidler   9 000 6 000 

      

Finansielle anleggsmidler     

Investeringer i datterselskap 5 3 910 000 3 910 000 

Lån til datterselskap 5 911 994 1 270 752 

Andre fordringer  7 10 000 10 000 

Sum finansielle anleggsmidler   4 831 994 5 190 752 

Sum anleggsmidler   5 403 745 5 190 752 

      

Omløpsmidler     

Fordringer     

Kundefordringer 6 213 561 42 477  

Andre fordringer  287 767 187 537 

Konsernfordringer 5 359 000 161 000 

Sum fordringer   860 328 391 014 

      

Investeringer     

Andre finansielle instrumenter 2 & 7 261 224 267 224 

Sum investeringer  261 224 267 224 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 & 7 2 163 987 1 873 255 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende   2 163 987 1 873 255 

Sum omløpsmidler      3 285 538 2 531 494 

Sum eiendeler   8 689 284 8 371 734 
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Balanse pr. 31.12.2020 

  
EGENKAPITAL OG GJELD  Note 2019 2020 

Egenkapital     

Innskutt egenkapital     

Annen innskutt egenkapital 8 513 250 513 250 

Sum innskutt egenkapital   513 250 513 250 

      

Opptjent egenkapital      

Annen egenkapital  8 1 868 680 1 739 647 

Sum opptjent egenkapital   1 868 680 1 739 647 

Sum egenkapital   2 381 930 2 252 897 

     

Gjeld    

Avsetning for forpliktelser    

Pensjonsforpliktelser 2 & 7 274 546 280 852 

Sum avsetning for forpliktelser  274 546 280 852 

Sum langsiktig gjeld  274 546 280 852 

Kortsiktig gjeld    

Leverandørgjeld  128 567 153 097 

Betalbar skatt 4 5 471 4 611 

Skyldige offentlige avgifter  2 688 435 2 746 461 

Annen kortsiktig gjeld  3 210 336 2 933 816 

Sum kortsiktig gjeld  6 032 808 5 837 985 

Sum gjeld  6 307 354 6 118 837 

Sum egenkapital og gjeld  8 689 284 8 371 734 
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                         Noter 2020 

Regnskapsprinsipper: 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små selskaper. 
Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk 
Regnskaps Stiftelse. Årsregnskapet er avgitt med forutsetningen om fortsatt drift. 
De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og 
god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om 
regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og 
vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). 
Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. 
 
Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med 
utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som 
uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 
anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på opptakstidspunktet.  
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er  
Lavere enn balanseført verdi. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. 
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold 
av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer 
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av 
driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. 
 
Aksjer i datterselskap 
Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til 
anskaffelseskost for aksjene. Det vil bli foretatt nedskrivning til virkelig verdi hvis verdifall skyldes 
årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. 
Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. 
 
Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. 
Samvirkeforetaket har ikke mottatt utbytte fra datterselskapet i året som har gått. 
 
Pensjonsordninger 
Selskapet har to pensjonsavtaler gjennom et forsikringsselskap en gjennom selskapets organisasjon. 
Pensjonsordningene er tilskuddsbaserte ordninger. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. 
I tillegg er det inngått en pensjonsspareordning for nøkkelpersoner, der fondet er balanseført og 
pensjonsforpliktelsen står som gjeld inkludert påhvilende arbeidsgiveravgift. 
 
Skatt 
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til 
betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen 
ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige 
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det 
også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. 
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 Noter 2020 

 Datautstyr  Inventar  Utstyr  Totalt 

                

Anskaffelseskost 01.01 253 924  154 736  218 006  626 666 

Anskaffelseskost 31.12 253 924  154 736  218 006  626 666 

Akkumulerte avskrivning 01.01 253 924  154 736  209 006  617 666 

Årets avskrivninger 0  0  3 000  3 000 

Akkumulerte avskrivninger 31.12 253 924  154 736  212 006  620 666 

Bokført verdi 31.12 0  0  6 000  6 000 

        

Avskrivningsmetode lineært  lineært  lineært   

 5 år  5 år  7 år   

Spesifikasjon av lønnskostnader: 2019 2020 

Lønn 27 565 011 26 806 808 

Arbeidsgiveravgift 1 132 340 906 029 

Pensjonskostnader 568 245 710 767 

Andre Lønnsrelaterte ytelser og offentlige refusjoner 61 259 -729 730 

Totalt 29 326 855 27 693 874 

Antall ansatte det er innrapportert ytelser til 523 553 

Årsverk 111 86 

Note 3—Avskrivning på varige driftsmidler 

Offentlige tilskudd 
Tilskudd resultatføres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kostnadsføring. Det betyr at 
tilskudd resultatføres samtidig med den inntekten det skal øke eller kostnaden det skal redusere.  
Investeringstilskudd resultatføres i takt med avskrivningen av investeringen, mens driftstilskudd føres 
mot den kostnads- eller inntektspost tilskuddet relaterer seg til. Tilskudd med tilknytning til bestemte 
driftskostnader behandles som kostnadsrefusjoner. 
 
Selskapet driver med utleie av arbeidskraft og andre tjenester i landbruket og er i betydelig grad av-
hengige av tilskudd. En nettoføring av driftstilskudd vil i selskapets tilfelle gi et misvisende bilde av  
aktiviteten og bruttoføring legges derfor til grunn. 
 
Note 1 - Annen driftsinntekt 
Samvirkeforetaket har mottatt offentlig tilskudd med kr 2,21 mill i 2020 mot kr 3,38 mill i 2019. 
Selskapets drift og tjenestetilbud er helt avhengig av offentlige tilskudd og tilskuddene er derfor inntekts-
ført som ordinære inntekter. 
 

Lønn til daglig leder utgjorde kr  748 141og andre ytelser kr 11 526 
Selskapet har ytet godtgjørelse til selskapets styre på til sammen kr. 59 800. 
Selskapet har tegnet pensjonsforsikring for ansatte i henhold til loven om obligatorisk tjenestepensjon. 
Ordningen er innskuddsbasert. Selskapets bokførte pensjonskostnader tilsvarer betalt premie. Det er 
inngått en tilleggsavtale vedrørende pensjon for ansatte som har mistet en god ordning fra tidligere år. 
Innskuddet i sparefondet er balanseført, med motpost pensjonsforpliktelse inkludert arbeidsgiveravgift. 
Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp eks mva: 
Revisjon kr 75 000, andre tjenester kr 15 000, dekning av utgifter kr 14000. totalt kr 104 000. 

Note 2 - Lønnskostnader og andre ytelser 
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Noter  2020 

 

Note 5 – Investering i og lån til datterselskap 

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens § 1-6, og har med hjemmel i 
regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. 

Datterselskapet er balanseført iht. kostmetoden. 

                                                         Eier-            Stemme-       Balanseført 
Datterselskap:                                              andel %          andel % Årsresultat      EK 31.12. 

Landbruk Nord Eiendom AS 100%                100%              100%                     162 082              3 901 245  

Konsernfordringer og -gjeld:  

 Gruppe i balansen:                                   Pr 31.12.          Pr 01.01. 

 Langsiktige fordringer                                   1 270 752          847 161 
 Kortsiktig fordring, årets konsernbidrag                161 000          649 00 
                                                                                  ------------------       ------------------- 
 Totale fordringer                                                1 431 752          1 496 161 
 
 
Samvirkeforetaket har stilt sikkerhet ovenfor Sparebank1 Nord Norge med kr 1 500 000 med pant i debitormassen 
for langsiktig gjeld i datterselskapet. Eiendommen er overført formelt i 2007, men overføringen er ikke tinglyst. 
 
Avdragsplan vil bli fastsatt når styret ser at datterselskapet kan bære likviditeten, gjelden er renteberegnet men det 
er ikke tatt sikkerhet for utlånet. 
 

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2020 2019  

Formuesskatt 4 611 5 471  

Endring i utsatt skatt - 80 737 19 322  

Skattekostnad - 76 126 24 793  

    

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:    

Resultat før skattekostnad -205 159 441 939  

Permanente forskjeller - 161 826 -354 110  

Endring i fremførbart underskudd 366 879 - 89 639  

Endring midlertidige forskjeller 109 1 810  

Årets skattegrunnlag 0 0  

Nominell skattesats 22 % 22%  

Betalbar skatt - -  

    

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:    

Anleggsmidler - 30 789 - 36 986  

Netto pensjonsforpliktelser - 280 849 - 274 543  

Fremførbart underskudd - 2 613 312 - 2 246 434  

Grunnlag for beregning av utsatt skatt - 2 924 950 - 2 557 963  

Nominell skattesats 22% 22%  

Utsatt skatte (+) Utsatt skattefordel (-) - 643 489 - 562 752  

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat 
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Noter 2020 

Note 6 – Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 
Selskapets fordringer er vurdert til pålydende. Det er ingen av fordringene som er balanseført som 
kortsiktige som har forfallstid lengre enn 1 år etter regnskapsårets slutt. 
 
Note 7 - Bankinnskudd, kontanter og forpliktelser. 
Bundne skattetrekkmidler utgjør pr 31.12. i år kr 1 104 596. Det er i tillegg kr 267 224 bundet opp mot særinn-
skudd gjennom fond. 
Det er opprettet en sparefond for pensjon til ansatte som har mistet opprinnelig pensjonsavtale. Midlene 
er bundet til dette formålet og tilhørende forpliktelse er balanseført som langsiktig gjeld. 
 
Samvirket har leaset flere driftsmidler, det er betalt forskuddsleasing som er balanseført som langsiktig 
fordring og kostandsførers lineært over leieperioden. Total årlig forpliktelse ligger rundt kr 50 000 for det kom-
mende året, hvor en har en løpetid over 4 måneder etter regnskapsårets slutt. 
 
Note 8 - Annen egenkapital 
 Selskapets Kapital  Annen egenkapital  Totalt 
Egenkapital 01.01   512 750              2 285 825             2 381 930 
Årets resultat              0                               - 129 033                         - 129 033 
Egenkapital pr. 31.12  512 750              2 156 792     2 252 897 

 
 
 
 
 
 
 

Landsbruksbygda,  Grønåsen 
Foto: Geir Arne Simonsen 
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Budsjett 2021 
Salgsinntekt  kr                               - 535 465 

Arbeidsklær  kr                                   - 8 000  

Klauvskjæring  kr                               - 590 000  

Lønnstjenester  kr                          - 21 803 695 

Arealkontingent S  kr                               - 144 000 

Arealkontingent M  kr                               - 295 000 

Arealkontingent L  kr                               - 327 590  

Arealkontingent XL  kr                                 - 75 750 

KSL– egenrevisjon  kr                                 - 56 000 

Fôrprøver  kr                                      - 450 

Jordprøver  kr                                 - 54 080  

Annonseinntekter  kr                                   - 5 000  

Salg beredskap  kr                            - 1 270 000  

Lønn avg.fri  kr                               - 706 270 

Annen inntekt  kr                                 - 12 600 

Kursinntekt   kr                               - 162 600 

Kursinntekt SNS  kr                                  -10 240 

Adm.tilskudd  kr                               - 469 000 

Tilskudd landbruksvikar  kr                            - 2 016 860 

Prosjekttilskudd  kr                               - 670 000 

Serviceavgift  kr                               - 320 000  

Honorar LNE  kr                               - 300 000  

Refusjon utg.m/mva  kr                                 -25 000  

    

SUM inntekt:  kr                           - 29 857 600 

Varekostnad:   

Sum Varekostnad:  kr                                 120 000 

Lønnsutgift:   

Sum Personal  kr                             27 501 314 

Driftskost.av-og nedskr.:   

SUM driftskostn.av-og nedskr.  kr                               1 290 927  

Annen driftskostnad:   

Sum annen driftskostnad  kr                                  866 300 

Sum driftsutgifter  kr                             29 778 541 

Finansinnt./-kostnad:   

Renteinnt.Bankinnskudd  kr                                   -3 500  

Renteinnt.Kundefordr.  kr                                 -10 000  

Purregebyr Kunder  kr                                   -1 000  

   kr                                 -14 500  

    

Rentekostnad annet  kr                                     2 000  

Rente/provisjon kassekredit  kr                                   25 000  

Rentekostnad, kunde/lev.  kr                                        200  

   kr                                   27 200  

    

Sum Finansposter  kr                                   12 700  

    

Resultat  kr                              - 66 359 
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Arbeidsplan 2021 

Landbruk Nord sin tjenesteportefølje er: Rekruttering av arbeidskraft til bonden,  beredskapsavløsere, 

klauvskjæring, lønnsadministrasjon , kursaktivitet, gjødslingsplanlegging, og jordprøvetaking, veiledning og  

rådgiving innen skog. 

 

 

 

 

 

 

Økonomi: 

Økonomi er et viktig fokusområde. 

Fokus i år blir å jobbe for å ytterligere 

å styrke det økonomiske handlings-

rommet. Dette er spesielt viktig for å 

være godt rustet til omstillinger og 

har en god konkurransekraft som 

gjør det mulig å vinne fram i nye  

markeder. 

Markedsføring: 

Fokus på markedsføring som har 

målsetningen med å få flere bønder 

som medlemmer. Kampanjer som ny 

brosjyre og utsending av denne til 

ikke-medlemmer . 

Fokus på nye tjenester : 

- KSL-egenrevisjon – bistand til  

   Medlemmene. 

- Utarbeide beredskapsplakat for  

   gården. 

- Utarbeide smittevernplakat for  

   gården.  

Avløsere:  

Gode velferdsordning er viktig for 

dyrevelferden. Uten gode avløsere 

hadde dyrevelferden i Norge vært 

dårligere.  

Landbruk Nord jobber med å  

rekruttere og ansette avløsere i  

samarbeid med deg som bonde.  

Dette er viktig for å at du skal ha  

sikkerhet for god kompetanse når du 

blir syk eller av andre årsaker ikke 

kan ta deg av dyrene selv.  

Styret vil være en pådriver med fokus 

på å kurse avløserne slik at de har 

den kompetansen de trenger.  For at 

vi skal beholde kompetente og  

dyktige avløsere  hos oss, er det helt  

avgjørende at du som bonde bruker 

avløser på gården. 

Gjødslingsplanlegging og Jord-

prøver: 

Det er krav om at alle gårdsbruk som 

har rett til produksjonstilskudd skal 

utarbeide gjødslingsplan. Som 

grunnlag for planen skal det gis opp-

lysninger om jordart med jord-

analyser som ikke er eldre enn 8 år, 

fjorårets og årets vekst samt  

forventet avlingsnivå. Gjødslings-

behovet skal også avpasses etter 

gjødslingsnormer for distriktet. Dette 

er fokusområde for styret med god 

faglig kunnskap på området. I tillegg 

knyttes gjødslingsplanen opp til jord-

prøver og oppføling av disse. 

Skog:  

Skogkultur   

ungskogpleie sommeren 2021. Dette 

området ble etablert i 2020 med godt 

resultat. 

Vei    

Skogsveiplanlegging er en tjeneste 

som forsetter i 2021. 

Annet: 

Jobbe videre med etablering av   

avdelingen . 

Gjødslingsplan 2021 

Avløser, Frida 
Foto: Bitten Hanstad 

Illustrasjon Smittevernplakat 
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Valgkomiteens forslag til innstilling til årsmøte 

Styret: 

Karl Halvdan Botngaard, Lyngen   Leder for  1år  og 

                   Styremedlem for 2år,  

          Ikke på valg                             

                   

Britt-Mari Andersen, Tana    Styremedlem, ikke på valg 

                              

Terje Johansen, Dyrøy         Styremedlem, ikke på valg     

                                       

Mariell Strand, Balsfjord        Styremedlem, gjenvalg 

 

Odd Johan Movinkel, Bardu  Styremedlem, ny 

 

Vara til styret for 1 år: 

1. Jørgen Moe, Vestre Jakobselv, ikke på valg    

2.  Morten Fredriksen, Nordreisa, ny 

 

Valgkomiteen for 3 år:  

1. Elise Blixgård, Nordreisa 

2. Laila Hagalid Berntsen, Tana 

3. Peter Bruvold, Lyngen,  ny 

 

Vara til valgkomiteen for 1 år: 

1. Judit Camilla Andersen, Balsfjord 

2. Nina Bolle, Dyrøy 

3. Viggo Myhre, Lebesby, ny 

 

Møteleder: 

Jens O. Løvlid  Balsfjord, gjenvalg 

Varamøteleder : 

Jon Nedrum, Balsfjord, ny 

 

 

Godtgjørelse til styret: 

 

Styreleder:      kr 25 000,- 

Nestleder:       kr 10 000,- 

Styremedlem: kr   4 000,- 

 

Møtegodtgjørelse per dag: kr 1 900,- 

Det beregnes halv godtgjørelse for møter inntil 4 timer: 

kr. 950,- 

Protokollerte telefonmøter kr 500,- pr. møte. 

 

Kjøring og reise: etter trekkfrie sats. 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

Jon Nedrum, Balsfjord,  tlf  911 89 108    
Elise Blixgård, Nordreisa, tlf. 900 62 049    
Laila Hagalid Berntsen, Tana tlf. 414 59 425    
 
 

Nordkjosbotn 15.3.2021 

For valgkomiteen  

 

Jon Nedrum 

Leder valgkomiteen 

Sign. 



 

Landbruk Nord - Årsmelding 2020 

VEDTEKTER FOR LANDBRUK NORD SA 
 
 
§ 1 Organisasjon 
 
Landbruk Nord SA, organisasjonsnummer 871404062, er et samvirkeforetak med vekslende medlems-
tall. Landbruk Nords administrasjon ligger i Balsfjord kommune. 
 
§ 2  Formål 
 
Landbruk Nord skal tilby et bredt og samordnet tjeneste– og veiledningstilbud til landbruket, og påta seg 
oppgaver innen rekruttering av arbeidskraft. Drive forsøksvirksomhet, offentlig tjenesteyting,  
bygdeutvikling og øvrig næringsliv. Landbruk Nord skal bestrebe seg på høy kvalitet, god tilgjengelighet 
og kostnadseffektivitet i all sin virksomhet.  
  
§ 3 Ansvar 
 
Landbruk Nord skal stå som arbeidsgiver for daglig leder, kontoransatte og kan  
ansette avløsere og annen arbeidskraft med tilhørende arbeidsgiveransvar.  
Arbeidsgiveransvaret skal stå i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende  
forskrifter. 
 
§ 4 Medlemskap 
 
Landbruk Nord SA skal være åpent for alle brukere som har rett til tilskudd for avløser utgifter og/eller 
har fått utbetalt produksjonstillegg etter forskrift om areal og kulturlandskapstillegg. Alle medlemmer 
plikter å betale serviceavgift som årsmøtet vedtar for hvert år. 
 
 § 5 Anvendelse av årsoverskudd 
 
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke 
besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestem-
me anvendelsen innenfor følgende rammer:  
-Godskriving av foretakets egenkapital 
-Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)  
-Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28) 
 
§ 6 Rettigheter og plikter 
 
Hvert medlem har rett til hjelp for å skaffe arbeidskraft/avløsning som er best mulig tilpasset deres be-
hov. Medlemmene må til en hver tid rette seg etter de lover og regler som er gjeldende for  
velferdsordningene. Når Landbruk Nord står som arbeidsgiver for arbeidstakerne og lønner disse, har 
hvert medlem plikt til å betale sine kostnader til rett tid. Landbruk Nord skal ha tilgjengelig, og gi  
medlemmene informasjon og rettledning om gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet. 
Landbruk Nord skal ha oversikt over krav som er særlig viktig for bedriften. 
Hvert medlem har ansvar for at arbeidsmiljøet på gården er i samsvar med gjeldende  
Regler i arbeidsmiljøloven, og har plikt til å gi informasjon og opplæring til arbeidstakerne  
etter gjeldende krav i AML og KSL. 
 
 § 7 Utmelding/Eksklusjon 
 
Medlemskapet er bindende fra innmeldingsdato. Utmeldingsfristen er 3 måneder regnet fra den dagen 
meldingen om utmelding kom frem til styret. 
Medlem som overtrer vedtektene eller bestemmelser gitt i medhold av disse eller på annen måte  
unnlater å oppfylle sine forpliktelser overfor Landbruk Nord, kan ekskluderes fra Landbruk Nord.  
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Styret kan fremme slikt krav. Det kan også fremme krav om erstatning for det tap som Landbruk Nord er påført. 
Senest 8 dager før styret behandler saken, skal medlemmet varsles skriftlig og innen rimelig frist gis adgang til å 
uttale seg. Medlemmet kan anke styrevedtaket inn for årsmøtet. 
Ved utmelding/eksklusjon har medlemmet ikke krav på innbetalt serviceavgift. Det kan heller ikke stilles krav om 
andel av Landbruk Nords midler (formue). 
Utmeldt/ekskludert medlem kan ikke ha tillitsverv i Landbruk Nord SA. 
 
 § 8 Årsmøtet 
  
Årsmøtet er Landbruk Nords øverste myndighet og holdes innen utgangen av april hvert  
år, Innkalling vedlagt saksliste, årsmelding, regnskap, årsplan og budsjett skal sendes  
medlemmene skriftlig med 14 dagers varsel. 
Saker som et medlem ønsker å behandle på årsmøtet må være kommet skriftlig til styret senest 4 (fire) uker før 
årsmøtet holdes. 
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det. 
Hvert medlem/driftsenhet har 1 stemme. Medlemmene kan representeres ved skriftlig fullmakt, men ingen kan  
møte med mer enn en fullmakt. 
Gyldig vedtak krever simpelt flertall, hvis ikke vedtektene krever noe annet. Ved likt stemmetall avgjør møteleders 
stemme, unntatt ved personvalg som blir avgjort ved loddtrekning. 
Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen underskrives av to medlemmer valgt av årsmøtet. 
 
 På årsmøtet skal følgende saker behandles: 
   1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
   2. Valg av møteleder og referent.  
   3. Valg av to medlemmer til å skrive under møteboka. 
   4. Styrets årsmelding. 
   5. Regnskap og revisjonsmelding. 
   6. Arbeidsplan for kommende år, til orientering 
   7. Budsjett for kommende år, til orientering 
   8. Godtgjørelse til tillitsvalgte 
   9. Valg 
valg av styreleder for 1 år. 
valg av styremedlemmer for 2 år. 
valg av vararepresentanter til styret (nummererte/personlige) for 1 år. 
valg av nestleder 
valg av revisor 
valg av medlem og varamedlem til valgkomite 
10. Andre saker som er med i innkallingen. 
 
§ 9  Daglig ledelse 
 
Samvirkeforetaket skal ha en daglig leder som styret tilsetter og eventuelt avsetter. Daglig leder er ansvarlig for å 
lede foretaket og skal sørge for at styrevedtak blir satt ut i livet. Styret avtaler lønn og instruks for stillingen 
 
§ 10 Styret 
 
Landbruk Nord SA ledes av et styre på inntil 7 medlemmer som velges på årsmøtet. De ansatte har rett til å bli 
representert i styret i samsvar med gjeldende lovverk, med styremedlem og varamedlem valgt av og blant de  
ansatte. Denne representanten(e) kan ikke velges til leder eller nestleder. Styremedlemmene blir valgt for 2 år om 
gangen. Hvert år er 2 av medlemmene på valg, første gang etter loddtrekning.  
Styret holder møte så ofte lederen finner det nødvendig, eller minst 3 av medlemmene i styret krever det. Styret er 
beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Har et styremedlem forfall, skal dette 
meldes fra til Landbruk Nord SA i god tid, slik at varamedlem kan innkalles. Ved stemmelikhet avgjør lederens 
stemme. 
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§ 10.1 Styrets oppgaver 
 
Styret skal lede Landbruk Nords oppgaver i samsvar med vedtektene og de vedtak som gjøres av  
årsmøtet og skal følge de instrukser som blir gitt av offentlige myndigheter. 
Styret skal kartlegge, organisere og administrere all utleie/formidling av arbeidskraft slik at   
medlemmene får tjenlige løsninger. 
Styret er ansvarlig for at hele Landbruk Nords virksomhet blir utført på en forsvarlig måte. 
 
Videre skal styret bl.a.: 
 
1. Ha ansvar for at Landbruk Nords økonomi er tilfredsstillende og om nødvendig fastsette en  
    administrasjons-avgift. Forvalte Landbruk Nords midler og legge frem forslag om bruk av disponible  
     midler. 
2.  Forberede og avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for årsmøtet. Unntatt er valgkomiteens  
     oppgaver. 
3. Sørge for at regnskapet er forsvarlig ført og revidert etter gjeldende regler. 
4. Ha ansvar for Landbruk Nords årsberetning/årsmelding. 
5. Utarbeide budsjett og arbeidsplan for kommende år. 
6. Ha ansvar for at kontoret har tilfredsstillende bemanning og at kunnskapene til en hver tid står i  
    forhold til arbeidsoppgavene. Videre at arbeidsforhold og arbeidsmiljø er slik at de skaper grunnlag for  
    effektivitet og trivsel. 
7. Arbeide aktivt for å utvikle Landbruk Nord videre slik at medlemmene til en hver tid får de tjenester de  
    har behov for. 
8. Samarbeid med andre organ innen næringen for å utnytte ressursene best mulig og for å styrke  
    landbruket i lokalmiljøet. 
9. Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. (Vanligvis sammensatt av styreleder, et styremedlem og  
    daglig leder). 
10. Styret kan vedta retningslinjer for verneombud og kan, i eget styrevedtak, gi verneombudet fullmakt  
      på Landbruk Nords vegne å foreta besøk hos den enkelte medlem. 
 
Landbruk Nord forpliktes ved underskrifter av Landbruk Nords styreleder og ett styremedlem. Styret kan 
meddele prokura. 
Det skal føres protokoll fra styremøtene. Utskrift av protokollen skal sendes styremedlemmene innen 14 
dager etter hvert møte. 
 
§ 11 Valgkomité 
 
Landbruk Nord skal ha en valgkomité på (3) medlemmer. Valget gjelder for 3 år. Hvert år går (1) medlem 
ut, første gang etter loddtrekning. Det skal hvert år velges (1) varamedlem til valgkomité. Den som har 
sittet lengst fungerer som leder. 
Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg som skal holdes på årsmøtet unntatt revisor. Revisor 
skal velges etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal innstille på godtgjørelse til de tillitsvalgte.  
Årsmøtet kan fastsette instruks for valgkomiteen. 
  
§ 12 Tvister 
 
Tvist mellom Landbruk Nord og et eller flere av Landbruk Nords medlemmer som ikke blir løst i    
minnelighet, avgjøres ved voldgift. Voldgiftsretten består av 3 medlemmer. Hver av partene    
velger et medlem og sorenskriveren i distriktet oppnevner lederen. Hvis en eller begge parter innen frist 
fastsatt av styret ikke har oppnevnt sitt medlem, blir vedkommende oppnevnt av sorenskriveren. Krav om 
voldgift må være kommet til styret innen 3 måneder etter at medlemmet har fått kjennskap til det forhold 
som begrunner kravet. Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger. 
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 § 13 Vedtektsendring 
 
Endring av Landbruk Nords vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet. Det skal stå i innkallingen til årsmø-
tet hva endringen gjelder. Til gyldig vedtak kreves som hovedregel 2/3 flertall av de avgitte stemmer. I 
spesielle saker kreves 4/5 flertall. 
 
§ 14 Oppløsning – Fusjon 
 
Vedtak om oppløsning eller fusjon, blir gjort av årsmøtet. Gyldig vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall 
av møtedeltakerne. Stemmeberettigede er i slike tilfeller de som er medlem av Landbruk Nord, og har 
betalt medlemskontingent.  
Det årsmøtet som vedtar oppløsning velger et avviklingsstyre. 
For vedtak om fusjon gjelder samme stemmeregler som ved oppløsning, unntatt valg av avviklingsstyre. 
 
Oppnås ikke tilstrekkelig flertall på årsmøtet, kan nytt årsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Gyldig 
vedtak krever da 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer. 
Eventuelle gjenstående midler, etter dekking av gjeld, skal henstå i fem -5- år i tilfelle et foretak med 
samme formål blir dannet, midlene vil da bli overdratt til nytt foretak. Årsmøtet fatter vedtak om allmenn-
nyttig formål som skal motta midlene dersom nytt foretak ikke er dannet innen fem år. 
 

 
Vedtektene er godkjent av årsmøte 20. april 2018 
 
Vedtektene gjelder fra 20. april 2018 
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Landbruk Nord takker medlemmene og samarbeidspartnere  
for et godt samarbeid i året som har gått. 

 
 
 
Takk for prosjektstøtte i året som har gått til Innovasjon Norge,  
Troms og Finnmark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  
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Kontor:                                                      Besøksadresse: 
Postboks 113                                             Rådhusgata 4                                  Tlf.: 77 72 25 40 
                                                                                                                            E-post: post@landbruknord.no                                                                                                     
9059 Storsteinnes                                      9050 Storsteinnes                            www.landbruknord.no 
                                                                                                                            Følg oss på facebook og Instagram 
 
 

 
 
Unni Furumo, daglig leder  Hilde Angell, regnskapsfører 
Tlf.: 414 70 432  Tlf.:959 67 585 
E-post:unni.furumo@landbruknord.no e-post:hilde.angell@landbruknord.no 
 
Anne-Kariin Staff, avløserordningen/rekruttering John Grønås, gjødslingsplanlegging, rådgiver 
Tlf.:466 28 715 Tlf.: 950 10 707 
E-post:anne-kariin.staff@landbruknord.no E-post:john.gronas@landbruknord.no  
 
Gunnar Kvaal,  rådgiver skog Anders Berg Stensrud, rådgiver skog 
Tlf.: 481 41 883 Tlf.:948 86 412 
E-post:gunnar.kvaal@landbruknord.no E-post:anders.berg.stensrud@landbruknord.no 
 
Kristina Berg Vollen, avløserordningen/rekruttering        Nora Foshaug, gjødslingsplanlegging, rådgiver 
Tlf.: 926 59 472                                                                  Tlf.:480 91 433 
E-post: kristina.berg.vollen@landbruknord.no                    E-post: nora.foshaug@landbruknord.no 
 
Ane Sofie Gout Lundberg, assistent 
Tlf.: 992 28 149 
E-post: ane.sofie.gout.lundberg@landbruknord.no 
 
Helene Antonette Larsen, vikar bemanning/rekruttering avløserordningen 
Tlf: 941 58 860 
E-post: helene.antonette.larsen@landbruknord.no 


