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Innkalling til årsmøte i  
 Landbruk Nord 

 
 Herved innkalles det til elektronisk årsmøte i Landbruk Nord 

Fredag 22. april 2022  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  2021 

6. Regnskap 2021 og revisjonsmelding 

7. Arbeidsplan og budsjett 2022, 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 2021 
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Styreleder  

  Karl Halfdan Botngaard, styreleder   

Til tross for fortsatt korona og  

restriksjoner i 2021 har året for  

Landbruk  Nord vært bra. Vi  

planla 4 styremøter hvor vi har  

gjennomført 3  styremøter og  

behandlet 33 saker med kombina-

sjon oppmøte og digitale. Årsmøtet 

ble holdt digitalt også i år. Det er å  

foretrekke å kunne møtes fysisk, 

men det har også vært lærerikt å 

drifte på en annen måte enn  

tidligere, noe som også vil være 

framtidsrettet. De positive  

erfaringene vi har gjort oss er  

både tids- og kostnadsbesparende. 

 

Styret har gjennomgått og justert 

strategiplanen for perioden 2020 – 

2023 for å kunne jobbe aktivt for å 

nå målene som er satt for denne pe-

rioden. Vi har bl.a satt oss som mål å 

kunne betjene et nytt område som er 

å gi bistand til KSL-egenrevisjon til  

medlemmene.  

 

Vi utarbeider også smittevernplakat 

og beredskapsplakat, samt verne-

runde med vårt verneombud til med-

lemmene som ønsker dette.   

Landbruk Nord klarer å opprettholde 

våre tjenester så lenge medlemmer 

etterspør disse. Vi blant mange opp-

lever at bønder slutter, dette gjør oss 

sårbar ved at det blir usikker  

inntjening. Til tross for dette  

jobber vi med å styrke tjenestene 

våre.  

 

En av våre hovedoppgaver er å  

rekruttere og skaffe avløsere og  

arbeidshjelp til medlemmene/ 

kundene til ulike oppdrag.  

Omsetningen viser et stort behov for 

arbeidskraft. I 2021 har vi økt  

omsetningen med  vel kr. 1,1mill. i 

forhold til forrige år. På lønnings-

listen har vi 599 ansatte som utgjør 

ca. 103 årsverk. 

 

Beredskapsordningen 

(landbruksvikarordning) er en  

tjeneste som tilbys alle bønder uav-

hengig om du er medlem i Landbruk 

Nord eller ikke. Dette er en nasjonal 

ordning som administreres av  

Landbrukstenester over hele landet.  

Landbruk Nord skal ha tilstrekkelig 

med beredskaps-avløsere for på kort 

tid å kunne tilby hjelp til bønder ved 

sykdom og krise. Denne plikten er  

avgrenset til å gjelde 14dager pr. 

tilfelle (oppdrag). I 2021 har vi 9 fast 

ansatte som utgjør 7,83 årsverk i 

tillegg til tilkallingsvikarer (som utgjør 

1,65 årsverk).  

Vikarene dekker alle kommuner i 

vårt ansvarsområde som er store 

deler av Troms og Øst Finnmark. 

Landbruksmessa i Balsfjord  

arrangeres 25. og 26. juni 2022 på 

Storsteinnes i Balsfjord  

kommune. Landbruk Nord er  

ansvarlig arrangør, det er mye som 

skal planlegges og gjøres i denne 

forbindelse. Det er spesielt gledelig 

at Landbruks- og matminister,  

Sandra Borch har bekreftet at hun 

kommer til Landbruksmessa i  

Balsfjord. 

 

Landbruk Nord er medlem i  

Norske Landbrukstjeneste (NLT) 

som er hovedorganisasjonen vår. 

NLT deltar aktivt i møter med  

faglagene og myndighetene for å 

bringe våre utfordringer, erfaringer 

og ønsker videre for velferds-

ordningene i landbruket. 

 

Som medlem oppfordres du til å  

møte på årsmøte for å gi din  

vurdering av drifta og ikke minst stille 

forventninger til framtidas Landbruk 

Nord.  

 

 

Takk til alle medlemmer, ansatte og 

tillitsvalgte i Landbruk Nord for  

innsats og samhandling i 2021.  

 

Velkommen til årsmøte som  

foregår digitalt. 

 

 

Karl Halfdan Botngaard 

Styreleder. 
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Hovedsaker styret har hatt fokus på 
Styret har i meldingsåret hatt  

3 styremøter og behandlet 33 saker. 

 

Nytt tjenesteområde 

Jobbet med å få på plass tilbud om 

bistand til KSL-egenrevisjon.  

Lage smittevern– og beredskaps-

plan, samt tilbud om vernerunde. 

Ny betalingstjeneste for  

medlemmene. 

 

Strategiplan 2020—2023 

Styret har jobbet med  

strategi-planen for perioden  

2020—2023. Denne er  

gjennomgått og justert av styret. 

 

Økonomi 

Økonomi er fast styresak og blir 

gjennomgått  og drøftet på hvert  

styremøte. Økonomien er skjør og 

styret jobber med flere inntjenings-

muligheter. 

 

Landbruk Nord Eiendom AS  

Styret orienteres om driften og 

økonomien i selskapet. I slutten av 

året fikk vi inne en mindre leietaker i 

2. etg. Styret i eiendommen  jobber 

med flere alternative løsninger for å 

få bygget fult leid ut. 

 

Landbruksmessa 2022 

Styret orienteres løpende om arbei-

det med messa. Det jobbes en del 

med denne også i året den ikke 

arrangeres. Det er mye arbeid med å 

løfte denne til en næringspolitisk  

arena for Nord Norge.  
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ÅRSMELDING 2021 

 
 
 

 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 Odd Johan Movinkel 
Driver med melkeproduksjon ku 
I Bardu kommune 
Mobil: 992 66 971 
oddmov@online.no 

 1. varamedlem, 
møter fast på alle 
styremøtene. 

Jørgen Moe 
Driver med kjøttproduksjon sau i  Vadsø kommune 
Mobil:  920 45 540 
jmoe_75@hotmail.com 

 Styremedlem 
For ansatte 
På kontoret 

Kristina Berg Vollen 
Mobil: 926 59 472 
Kristina.berg.vollen@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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SERVICEAVGIFT, alle medlemmer

Serviceavgiften gir deg:

  * Medlemsrettigheter ihht vedtektene

  * Møte- og stemmerett på årsmøtet

  * Årsmelding tilsendt elektronisk

Rådgivningspakke S - under 150 daa 1500 1 855,00kr          

Rådgivningspakke M - 151 - 300 daa 1510 3 040,00kr         

Rådgivningspakke L - 301 - 700 daa 1520 4 115,00kr          

Rådgivningspakke XL - over 701 daa 1530 5 200,00kr         

Påslaget dekker: Påslag:

 * LN har arbeidsgiveransvar inkl. arbeidsavtaler,  * Administrasjon                   4,64 %

utlønning, arbeidsgiveravgift, feriepenger, sykepenger,  * Yrkesskadeforsikring          1,21 %

forsikringer, pensjonsordning, rapporter til det offentlige.  * Ansvarsforsikring                  0,41 %

 * Utlysning av stillinger, oppsett av arbeidsinstrukser mm.  * Sykelønn                   2,00 %

 * Dokumentasjon av avløserutgifter  * OTP                        2,00 %

 * Dokumentasjon av avløserutgifter ved sykdom Sum                                      10,26 %

 * Organisering av avløserringer

 * Rådgivning ang. velferdsordninger, søknad om refusjoner

LANDBRUKSMESSA eies av Landbruk Nord og arrangeres 25.6 og 26.6.2022

Medlemsvilkår 2022

  * Medlemsskriv/e-postinfoer

  * Gratis opplæringsblokker

           kr. 800,- pr. år.

Lønnstjenester: Påslag på lønn                        Påslagene blir fastsatt av styret

Arealkont:pakker, gjødslingsplanlegging og faglig rådgiving

  * Klauvskjæring til medlemspris



 

Landbruk Nord - Årsmelding 2021 

LANDBRUK NORD EIENDOM AS 

 

Kontoer/Noter 2021 2020 

   

Driftsinntekter (1) 661 591 1 028 515 

Sum driftsinntekter 661 591 1 028 515 

Avskrivninger på varige driftsm. Og immatr.eiendeler  (3) (116 750) (140 750) 

Annen driftskostnad (365 043) (473 869) 

Sum driftskostnader (481 793) (614 619) 

Driftsresultat 179 798 413 896 

   

Annen renteinntekt 0 142 

Sum finansinntekter 0 142 

Annen rentekostnad (160 616) (206 241) 

Sum rentekostnader (160 616) (206 241) 

Netto finans (160 616) (206 099) 

Ordinært resultat før skatt 19 182 207 797 

Skattekostnad på resultat (5) (4 220) (45 715) 

Ordinært resultat 14 962 162 082 

Årets resultat 14 962 162 082 

Overføringer   

Konsernbidrag 16 000 161 000 

Annen egenkapital (6) (1 038) 1 082 

Sum 14 962 162 082 

Resultatregnskap 2021 
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Eiendeler 2020 2021 

Anleggsmidler   

Varige driftsmidler   

Tomter, bygninger  (3&4) 10 532 000 10 428 000 

Driftsløsøre inventar (3) 66 750 54 000 

Sum varige driftsmidler 10  598 750 10 482 000  

Sum anleggsmidler 10 598 750 10 482 000 

   

Omløpsmidler   

Fordringer   

Kundefordringer 3 255 0 

Andre fordringer 52 260 10 074 

Sum fordringer 55 515 10 074 

Bankinnskudd, kontanter 943 068 719 031 

Sum bankinnskudd 943 068 719 031 

Sum omløpsmidler 998 583 729 104 

Sum eiendeler 11 597 333 11 211 104 

   

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) 1 245 207 

Sum opptjent egenkapital 1 245 207 

Sum egenkapital 3 901 245 3 900 207 

Gjeld   

Avsetning for forpliktelser   

Utsatt skatt  (5) 592 628 596 848 

Sum avsetn. for forplikt. 592 628 596 848 

Annen langsiktig gjeld   

Gjeld kredittinst. (4) 5 632 255 5 176 875 

Langsiktig konserngj  (4) 1 270 752 1  481 553 

Sum annen langsiktig gjeld 6 903 007 6 658 428 

Sum langsiktig gjeld 7 495 635 7 255 276  

Leverandørgjeld 19 453 19 621 

Kortsiktig konserngjeld (4) 161 000 16 000 

Annen korts.gjeld  20 000 20 000 

Sum kortsiktig gjeld 200 453 55 621 

Sum gjeld 7 696 088 7 310 897 

Sum egenkapital og gjeld 11 597 333 11  211 104 

Balanse pr. 31.12.2021 
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Budsjett 2022  - Landbruk Nord Eiendom AS 

Nr. Kontonavn  Budsjett 2022  

  Salgs- og driftsinntekt   

3600 Leieinntekt kontorer pliktig  kr                            -723 351,24  

3620 Leieinntekt møterom  kr                                -8 500,00  

3950 Fellesutg.  m/mva  kr                              -85 000,00  

  Sum Salgs- og driftsinntekt  kr                            -816 851,24  

  Driftskostn. og av- og nedskrivninger   

5000 Lønn snømåking tak, mm  kr                                          -    

6000 Avskrivning på bygning/annen fast eiend.  kr                             140 000,00  

6010 Avskr.  Inventar  kr                               10 000,00  

6320 Renovasjon, vann, avløp o l  kr                               40 000,00  

6340 Lys, varme Fellesareal  kr                               85 000,00  

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                               10 000,00  

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                               45 000,00  

6690 Reparasjon og vedlikehold annet   

6700 Revisjonshonorar  kr                               15 000,00  

6790 Annen fremmed tjeneste  kr                                 7 500,00  

6800 Kontorrekvisita  kr                                          -    

6907 Datakommunikasjon  kr                                 4 000,00  

  Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger  kr                             430 000,00  

  Annen driftskostnad   

7310 Annonser  kr                                          -    

7500 Forsikringspremie  kr                               15 000,00  

7710 Styremøter mm  kr                                          -    

7750 Eiendom- og festeavgift  kr                               45 000,00  

7770 Bank- og kortgebyr  kr                                 2 000,00  

7790 Annen kostnad  kr                                          -    

  Sum Annen driftskostnad  kr                               62 000,00  

  Driftsresultat  kr                            -324 851,24  

8050 Annen renteinntekt   

8051 Renteinntekt bankinnskudd  kr                                -1 500,00  

8055 Renteinntekt kundefordring  kr                                          -    

8070 Purregebyr kunder  kr                                          -    

8150 Annen rentekostnad  kr                             150 000,00  

8151 Rentekostnad banklån  kr                             142 000,00  

  Sum Finansposter  kr                             290 500,00  

  Årsresultat før skatt  kr                              -34 351,24  
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Drift 2021 
Landbruk Nord har hovedkontoret på Storsteinnes i Balsfjord kommune. Vi leverer tjenester for bonden i store  

deler av Troms og Øst Finnmark. Vi skaffer avløsere, har beredskapsavløsere, gjødslingsplan, jordprøver,  

fôrprøver, klauvskjæring, lager beredskaps– og smittevernplakat m.m 

 

Avløsning/lønnsavdeling: 

I forhold til omsetning salg av lønns-

tjenester, er dette den  

største avdelingen i Landbruk Nord. 

Det er til tider svært krevende jobb, 

mye som skal gjøres. Vi lyser ut  

ledige stillinger for medlemmene  

etter de behovene hver gård har. 

Foretar ansettelser i samråd med 

deg som bonde. Landbruk Nord er 

arbeidsgiver og følger opp arbeids-

avtaler, lovverk, forskrifter,  

forsikringer, pensjonsordning m.v er 

på plass. 

 

Beredskapsavløsere (ved krise og 

sykdom):  

Landbruk Nord dekker de fleste  

kommunene i Troms og  

Øst Finnmark med denne  

ordningen. Vi har ansvaret for 22 

kommuner. Vi har 9 ansatte  

beredskapsavløsere fordelt på 7,83 

årsverk. I tillegg 1,67 årsverk med 

ekstra vikarer som ikke er fast  

ansatt. Vi har 2 fast ansatte i 100% 

stilling i Øst Finnmark og 7 fast  

ansatte i Troms fordelt på  

5,83 årsverk.  Omsetning på 3,2 mill. 

 

 

 

 

Ferie/fritidsavløsning og  

sykeavløsing: 

Det er stort behov for avløsere til 

ferie og fritid, andre arbeidsoppgaver  

som  bl.a omfatter  husdyr, klauvs-

kjæring, vedlikeholdsarbeid m.m. 

Omsetning på kr.15,7 mill. 

 

Sykeavløsning/svangerskap  

fødsel m.v 

Avløsning ved sykdom, svangerskap/

fødsel m.v  hadde omsetning på  

kr. 3,4 mill. 

 

Inn på tunet og andre oppdrag:  

Omsetning vel kr.5 mill. Dette er  en 

sterk økning i forhold til forventet 

budsjett. Grunnen til dette er  

medlemmer/kunder som lønner 

andre ansatte på gården eller annet 

foretak. 

Landbruk Nord har  en omsetning 

totalt på vel kr. 31 mill. som er  

økning på  om lag 1,1 mill. 

 

Rådgivningsavdeling:  

Hovedaktiviteten på avdelingen er å 

lage gjødslingsplaner og rådgiving 

innenfor fagfeltet for medlemmer.   

I forhold til budsjett er omsetningen 

som forventet. Jordprøvetaking  

gjennomføres etter lister, samt  

 

bestillinger fra medlemmene.  

I tillegg har vi økning i etterspørsel 

av fôrprøver. Våre telemålere har vi 

stående på forskjellige områder  og 

blir jevnlig lest av. Avdelingen  

Hadde omsetning for ca. 900 000,- 

 

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  

gikk ut august 2021 da prosjekt-

perioden var over.  Videre  planer  

for innhold i avdelingen vurderes. 

Avdelingen omsatte for 1,7 mill. inkl. 

prosjektstøtte fra Innovasjon Norge. 

  

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. 31.12.21 har Landbruk Nord   

367 medlemmer.  
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Kundegruppen: 

Dette er kunder som kjøper  

Tjenester. Disse tjenestene er i  

hovedsak: Landbruksmessa,  

beredskapsavløsning,  

klauvskjæring, kurs, skog-

tjenester og lønnstjenester. 

Økonomi: 

Årets resultat viser overskudd   

kr. 6 390,-Økonomien og drif-

ten er viktige områder som vi til 

enhver tid krever stort  fokus.  

Landbruk Nord er medlem i 

NHO mat og landbruk:  

Vi benytter oss av advokatbi-

stand i forskjellige arbeidsgi-

verspørsmål som er rettet spe-

sielt innenfor  

Feltene: Tariff, kompetanse,  

arbeidsrett, HMS/IA. 

 

 

John Grønås tildelt Norges Vel Fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste 

John har jobbet i mange år for  

bonden og landbruksnæringa i Troms og 

Øst Finnmark. Han har gjort en formidabel 

jobb.  

 

John er en kunnskapsrik og en god kollega 

som vi har hatt og håper å ha i mange år 

framover. 

 

Vi feiret John med kake og kaffe  og hadde 

en koselig stund. 

 

Som kollega setter vi stor pris på John og 

det var en ære å  gi  

denne påskjønnelse til John som har vært 

ansatt i over 30år. 

 

På kontoret jobber:  

 

Unni Furumo: Daglig leder 

 

John: Gjødslingsplanlegging , jordprøver, fôr-
prøver , telemåling. 

 

Anne-Kariin: Rekruttere avløsere til  

medlemmene, samt beredskaps avløsere.  

Timelister og lønn. 

 

Kristina: Rekruttering,  behandler timelister og 
lønn, i tillegg til Gjødslingsplanlegging. 

 

Hilde: Regnskapsfører. 

 

Ane: KSL—egenrevisjon, smittevernplakat, 
beredskapsplakat og gjødslingsplanlegging og  

jordprøvetaking. 

 

Gunnar: Skogavdeling. Jobber med skogkul-
tur, prosjekter m.m 

 

Anders: Skogavdeling, prosjektperioden gikk 
ut august 2021 og da sluttet Anders hos oss. 

Helene: midlertidig ansatt t.o.m 31.12.21. 

Nora Foshaug: sluttet hos oss juli 2021. 
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Kristina var tilbake fra mamma  

permisjon i begynnelsen av februar. 

Kristina har hovedansvaret for  

rekruttering av avløsere til ferie og 

fritid, kursvirksomhet, oppfølging og 

tilrettelegging av kurs, samlinger  

mm. for avløsere og  

gjødslingsplaner.  

Anne-Kariin har ansvaret på  

beredskap/ sykeavløsningen,  

refusjons-søknader, lønnskjøring 

etc. Anne-Kariin og Kristina har også 

ansvar for kontakten med avløsere 

og kurs for denne ansattgruppen.  

 

Beredskap/ sykeavløsning: 

I 2021 hadde Landbruk Nord ansvar 

for beredskapsavløsingen i totalt 22 

kommuner i Troms og Finnmark.  

De første 14 dagene av en  

sykemelding regnes som  

beredskapsperioden og det er i  

denne perioden Landbruk Nord har 

ansvar for å stille med avløser.  

For denne perioden vil du bli  

fakturert dagsats du får refundert på 

ditt foretak. Etter 14 dagers perioden  

faktureres du for de faktiske utgifter 

til avløser.  Hvis det er flere som har 

behov for beredskapsavløsing i  

samme område så avtaler vi med 

andre faste avløsere oppdrag for 

oppdrag.  

Det viktigste er at vi klarer å skaffe 

en kompetent avløser til situasjonen 

som oppstått. 

I 2021 var disse fast ansatt som  

beredskapsavløsere i Troms og 

Finnmark: Jon-Sverre Nilsen, Selina 

Mathisen Jonas, Einar Georg 

Woldstad, Marie Nystad, Lise-Mari 

Hemmingsen, Marina Fredheim 

(studiepermisjon fra august 2021), 

Kjell P. Lind, Tor-Hugo Angell, Frida 

Pedersen. 

 

 

 

Ferie- fritidsavløsing  

Landbruk Nord har mange ansatte 

avløsere i forskjellige stillingsstørrel-

ser. Noen går i fast turnus på  

bestemte gårder mens andre er del-

tidsavløsere. Hvis du trenger avløser 

kan vi hjelpe deg med å finne rett 

person.  

 

Sesongavløsning 

Vi har økende bestillinger på se-

songavløsning – lamming, innhøs-

ting av grønnsaker og ekstra hjelp 

på gården i sommermånedene. Ofte 

bestilles den samme arbeidshjelpen 

til neste sesong. Det er tidkrevende 

og spennende å klare å finne rett 

avløser til rett gård. 

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  

medlemmene.  

 

Avdeling: Avløsning/Rekruttering 
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 de gårdene som veger å bruke oss som 
arbeidsgiver for sine ansatte. 

 



 

Landbruk Nord - Årsmelding 2021 

Ferie- fritidsavløsing og fast  

ansatte  

Når du bestiller avløsere hos oss, 

organiserer avløsere som  

formidles etter forespørsel.  

Helgeavløsning, møtedager, ferie 

osv. Vi har flere fast ansatte avløsere 

som går i turnus på faste gårder 

mens andre er deltids-avløsere som 

jobber enkelte perioder av året, i  

helger, sommerjobb m.m. 

 

Elektroniske timelister 

Vi bruker digitale timelister i som  

registreres og godkjennes i  

programvaren WebTemp. Alle som 

er ansatt hos oss har mulighet til å 

bruke dette systemet.  

Avløser og bonde får hver sin tilgang 

til systemet.  

 

Det fungerer ved at avløser  

registrerer sine timer i appen, og 

bonden får beskjed pr. e-post om 

timeliste som trenger godkjenning. 

Bonden må så logge inn for å se 

over registreringen til avløseren og 

godkjenne 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 

avløser som skal i gang med  

elektronisk timeregistrering, eller hvis 

du har spørsmål.  

 

Kurs i varme arbeider 

I 2021 har Landbruk Nord arrangert 

totalt 4 kurs med til sammen 32 delt-

akere. Alle kursene ble avholdt i våre 

lokaler på Storsteinnes. 

Pga Coivd-19-restriksjoner ble en del 

av oppsatte kurs avlyst eller utsatt. Vi 

satser på å fortsette å arrangere kurs 

etter de til enhver tids gjeldende rest-

riksjoner.  Vi kan arrangere Kurs i 

varme arbeider etter behov og fore-

spørsel. Ta kontakt! 

 

Funksjonstesting av åkersprøyte 

Einar Georg er sertifisert til å  

Utføre funksjonstesting av  

åkersprøyter.   I 2021 ble det sendt 

inn godkjenningsrapporter for  

5 sprøyter. 

Ta kontakt tidlig om du trenger å 

funksjonstester din åkersprøyte, vi 

setter opp ei reiserute og da gjelder 

det å ha meldt sitt behov.  

 

Deltakelse på møter/kurs 

Vi har deltatt på både fysiske og digi-

tale møter, kurs etc i 2021: 

- Vårsamling NLT (digitalt)  

- Møte med elever på grønn linje på 

Senja og Tana vgs (digitalt)  

- Div. webinarer/ kurs i lønnsarbeid/ 

HR arbeid/regelverk vedr Covid-19-

pandemien 

- Høstsamling NLT  

- Landbrukskafé i Målselv  

- Informasjonsmøte om tilskudd til 

avløsing ved sykdom og fødsel v/

Statsforvalteren i Nordland (digitalt)  

- Fagsamling for avløsere  

Fjøsbesøk/juleavslutning med  

avløsere 

 

Beredskapsplakat og smittevern-

plakat 

Ane jobber med å bistå  

medlemmene med KSL-

egenrevisjon,  

utarbeider smittevernplakat,  

beredskapsplakat, tar vernerunder,  

prosjektarbeid og kursing. 

Klauvskjæring sesong 2021 Tor Hugo Angell er vår klauvskjærer. 

Har i 2021 gjennomført grunnkurs og 

er dermed klar for videre kurs for 

sertifisering. 

Klauvskjærings-sesongen i april 

2021.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 2021 

ble det skjært  737 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 243 

dyr. Totalt ble det skjært  980 dyr i 

2021, dette er en nedgang på 690 

dyr fra året før. 
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Avdeling: Rådgiving grovfôr - gjødslingsplan-
legging - fôrprøver - jordprøver 

Gjødslingsplanlegging Det ble to-
talt satt opp ca. 250  

gjødslingsplaner for vekstsesongen 

2021. Alle som ønsket det, har fått 

satt opp sin gjødslingsplan. Når vi 

setter opp gjødslingsplaner er det 

viktig at vi har tilgang til rett  

informasjon om areal, vekst og alder 

på skiftene, samt info dersom det blir 

pløyd eller planlegges pløying.  

Denne infoen må vi få før  

vekstsesongen starter slik at  

gjødslingsplanen vi setter opp er  

gyldig. 

Våre rådgivere er jevnlig ute hos 

medlemmene på jord- og  

fôrprøvetaking, i våre tre nordligste 

fylker. Uttak av jordprøver er en god 

investering uansett om man driver 

stort eller smått.  

Fra jordprøveanalysen får vi tilgang 

til næringsstatus i jorda og  

nødvendig informasjon for å kunne 

planlegge neste års gjødsling.  

 

Det er krav om nye jordprøver minst 

hvert 8. år.  

Vi tar kontakt med de bøndene som 

trenger fornying av jordprøver, så 

langt vi har oversikt.  

 

Snø- og telemålinger 2020/21 

Landbruk Nord hadde også denne 

vinteren 5 målestasjoner i Balsfjord 

og Storfjord. Snø- og telemålingene 

blei gjort i Malangen (Hamnvåg),  

Josefvatn, Storsteinnes, Markenes 

og i Storfjord (Engvoll) 

Høstværet var slik at graset fikk god 

herding, og selv om det ikke var før i 

februar at snøen lag seg ordentlig på 

marka, var det ikke mange steder i 

Troms at det blei mye overvintrings-

skader i enga.  

På grunn av en del kaldværsperioder 

seint på høsten og tidlig på vinter, 

gikk tela over 1 meter ned i jorda i 

Malangen og i Storfjord.  

Begge disse målerne sto bare noen 

få høydemeter fra sjøen, noe som 

sannsynligvis har bidratt til denne 

dype tela. Når våren kom var det lite 

varme og sol, men en del regn. Det 

gjorde at is oppe på engarealene blei 

myk og tinte sakte. Også dette var 

med på å bidra med at graset ikke 

fikk mye skade denne vinteren.  

Hensikten med våre snø- og  

telemålinger er å kunne hjelpe våre 

medlemmer med å kunne si hvordan 

vinteren vil påvirke enga og om det 

blir skader eller ikke på våre kultur-

planter.  

 

Rådgivingsavdelingens hovedoppgave er bla. å utarbeide en grundig gjødslingsplan for medlemmene.  

Gjødslingsplanen gir et godt grunnlag for å gi god avling, i tillegg til økonomiske fordeler ved riktig valg og  

kombinasjoner av gjødslingstyper.  Fôrprøver  er en tjeneste vi også utfører i tillegg til jordprøver. 
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Det er viktig å klare angi noe om tininga nede i 

jorda utover våren.  

Også det vil kunne ha noe å si når gårdbrukerne 

kan komme i gang med våronna.  

Erfaringene med snø- og tele-målingene har så 

langt vært positive. Om målingene ikke gir helt 

sikre prognoser, kan en likevel gå ut med  

antagelser om hvordan enga er når snø og tela er 

borte. 

 

 

 

Grafer som viser snø og telemåling fram til 13.12.21 
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Skogkultur 

Det ble plantet rundt 65 000 planter i 

2021. 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. Områdene som ikke ble plantet 

skal plantes i 2022. I 2022 må vi  

satse på planting sent på sesongen 

og søke å engasjere lokal ungdom.   

Vi råder skogeieren til å plante skog 

etter hogst fordi det gir god økonomi 

og stor klimagevinst.  

I 2020 kom vi gang med ungskog-

pleie. Det ble utført 161 dekar  

Ungskogpleie. Grunnet lite snø fort-

satte sesongen over nyttår med  

ytterligere drøyt 100 dekar . 

 

Skogsdrifter 

Vi bistår entreprenører  og skogeiere 

med som ønsker det med søknader 

og miljøhensyn. Maskin-

entreprenørene klarer å skaffe 

hogstoppdrag på egen hånd.  

 

Kurs 

På grunn av koronasituasjonen er 

det ikke avholdt kurs på  

skogavdelingen.  

 

Veiplanlegging 

Anders planla fire veier i 2021. Til 

sammen over 10 kilometer. Dette 

finansieres av statsforvalteren  

gjennom et eget prosjekt som fort-

setter ut 2021.  Gunnar bisto med 

kontroll av prosjekter for  Sørreisa 

kommune. Det foreligger henvendel-

ser om bistand til planlegging av  

flere skogsveger både i Balsfjord og 

andre kommuner. Landbruk Nord var 

innleid av Finnmarkseiendommen for 

å planlegge og gjennomføre skogs-

drifter i tillegg til en del andre  

oppgaver innenfor skog. Dette  

samarbeidet fungerte svært godt.  

Veiplan-leggingen hadde også  

oppdrag i Finnmark med utarbeidel-

se av vedlikeholdsplan, status-

oversikt på alle veiene og opprusting 

av flere veier. Gunnar bisto med  

søknad til naturskadefondet for  

skadene på skog etter snøskredet 

ved Laksvatn våren 2020.  

 

Prosjekt Fausk med  

underprosjekter 

Gunnar jobber med prosjekt Fausk. 

Forstudien viser lovende resultater.  

 

Fremover  

Det viktigste i 2022 blir å videreføre 

skogavdelingen ved å finne en er-

statter for Anders. Det synes å være 

stor kamp om skogfaglig personell til 

Troms/Nord-Norge.  

  

Avdeling: skog 

 

Uttak av virke 
Foto: Anders Berg Stensrud 
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Resultatregnskap 2021 

   Note 2020 2021 

Salgsinntekt   26 741 945 27 307 278 

Annen driftsinntekt 1 3 195 039 3 770 054 

Sum driftsinntekter   29 936 984 31 077 332 

      

Varekostnad   (507 751) (174 861) 

Lønnskostnad 2 (27 693 874) (29 139 257) 

Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 3 (3000) (6 000) 

Annen driftskostnad   (2 070 255) (1 741 700) 

Sum driftskostnader   (30 274 880) (31 061 817) 

Driftsresultat   (337 897) 15 515 

    

Inntekt på investering i datter-tilknyttet selskap  161 000 16 000 

Annen renteinntekt 5  1 587 14 

Annen finansinntekt  0  

Sum finansinntekter  162 587 16 014 

Annen finanskostnad    

Annen rentekostnad   (29 849) (29 150) 

Sum finanskostnader  29 849) (29 150) 

Netto finans  132 738 (13 136) 

Ordinært resultat før skattekostnad   (205 159) 2 379 

Skattekostnad på ordinært resultat 4 76 126 4 011 

Ordinært resultat   (129 033) 6 390 

Årsresultat  (129 033) 6 390 

    

Overføringer     

Annen egenkapital 8 (129 033) 6 390 

Sum   (129 033) 6 390 
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Balanse pr. 31.12.2021 
 

EIENDELER  Note 2020 2021 

Anleggsmidler     

Immaterielle eiendeler     

Utsatt skattefordel 4 643 488 647 499 

Sum immaterielle eiendeler   643 488 647 499 

      

Varige driftsmidler     

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign. 3 6 000 0 

Sum varige driftsmidler   6 000 0 

      

Finansielle anleggsmidler     

Investeringer i datterselskap 5 3 910 000 3 910 000 

Lån til datterselskap 5 1 270 752 1 527 770 

Andre fordringer  7 10 000 10 000 

Sum finansielle anleggsmidler   5 190 752 5 447 770 

Sum anleggsmidler   5 190 752 6 095 269 

      

Omløpsmidler     

Fordringer     

Kundefordringer 6 42 477  0 

Andre fordringer  187 537 247 007 

Konsernfordringer 5 161 000 16 000 

Sum fordringer   391 014 263 007 

      

Investeringer     

Andre finansielle instrumenter 2 & 7 267 224 273 224 

Sum investeringer  267 224 273 224 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 2 & 7 1 873 255 1 771 327 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende   1 873 255 1 771 327 

Sum omløpsmidler   2 531 494 2 307 558 

Sum eiendeler   8 371 734 8 402 827 
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Balanse pr. 31.12.2021 

  
EGENKAPITAL OG GJELD  Note 2020 2021 

Egenkapital     

Innskutt egenkapital     

Annen innskutt egenkapital 8 513 250 513 250 

Sum innskutt egenkapital   513 250 513 250 

      

Opptjent egenkapital      

Annen egenkapital  8 1 739 647 1 746 037 

Sum opptjent egenkapital   1 739 647 1 746 037 

Sum egenkapital   2 252 897 2 259 287 

     

Gjeld    

Avsetning for forpliktelser    

Pensjonsforpliktelser 2 & 7 280 852 287 158 

Sum avsetning for forpliktelser  280 852 287 158 

Sum langsiktig gjeld  280 852 287 158 

Kortsiktig gjeld    

Leverandørgjeld  153 097 147 956 

Betalbar skatt 4 4 611 0 

Skyldige offentlige avgifter  2 746 461 2 685 285 

Annen kortsiktig gjeld  2 933 816 3 023 140 

Sum kortsiktig gjeld  5 837 985 5 856 382 

Sum gjeld  6 118 837 6 143 540 

Sum egenkapital og gjeld  8 371 734 8 402 827 
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         Noter 2021 

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 2021 

 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: 2020 2021 

Lønn 26 806 808 27 685 776 

Arbeidsgiveravgift 906 029 1 131 475 

Pensjonskostnader 710 767 679 706 

Andre Lønnsrelaterte ytelser og offentlige refusjoner -729 730 -364 006 

Totalt 27 693 874 29 132 951 

Antall ansatte det er innrapportert ytelser til 553 599 

Årsverk 86 103 

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 2,9 mill i 2021 mot kr 2,21 mill i 2020. inkludert i 
den offentlige støtten ligger coronastøtte på kr. 185 000,- Selskapets drift og tjenestetilbud er helt  
avhengig av offentlige tilskudd og tilskuddene er derfor inntektsført som ordinære inntekter. 
 

Selskapet har ytet godtgjørelse til selskapets styre på til sammen kr. 73 600,- 
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 18 000, dekning av utgifter kr 14 800. totalt kr 106 800.- 

Note 2 - Lønnskostnader og andre ytelser 



 

Landbruk Nord - Årsmelding 2021 

Noter  2021 

 

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%                     19 182                 3 900 207  

Konsernfordringer og -gjeld:  

 Gruppe i balansen:                                   Pr 31.12.          Pr 01.01. 

 Langsiktige fordringer                                   1 527 770         1 270 752 
 Kortsiktig fordring, årets konsernbidrag                  16 000            161 000 
                                                                                  ------------------       ------------------- 
 Totale fordringer                                                1 543 770         1 431 752 
 
 
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   2021 

Formuesskatt 4 611   0 

Endring i utsatt skatt - 80 737   - 4 011 

Skattekostnad - 76 126   - 4 011 

     

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:     

Resultat før skattekostnad -205 159   2 379 

Permanente forskjeller - 161 826   - 20 611 

Endring i fremførbart underskudd 366 879   13 284 

Endring midlertidige forskjeller 109   4 948 

Årets skattegrunnlag 0   0 

Nominell skattesats 22 %   22% 

Betalbar skatt -   - 

     

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:     

Anleggsmidler - 30 789   - 29 431 

Netto pensjonsforpliktelser - 280 849   - 287 155 

Fremførbart underskudd - 2 613 312   - 2 626 594 

Grunnlag for beregning av utsatt skatt - 2 924 950   - 2  943 180 

Nominell skattesats 22%   22% 

Utsatt skatte (+) Utsatt skattefordel (-) - 643 489   - 647 500 

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat 



 

25  

Landbruk Nord - Årsmelding 2021 

Noter 2021 

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 1 058 107. Det er i tillegg kr 273 224 bundet opp mot  
særinnskudd 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  
kommende året, hvor en har en løpetid over 4 måneder etter regnskapsårets slutt. 
 
Note 8 - Annen egenkapital 
 Selskapets Kapital  Annen egenkapital  Totalt 
Egenkapital 01.01   513 250              1 739 647              2 252 897 
Årets resultat              0                                     6 390                                6 390 
Egenkapital pr. 31.12  513 250              1 746 037     2 259 287 
  

 
 
 
 
 
 
 

Sauer og lam koser seg på vårbeite i Sørfjorden i Balsfjord kommune. 
Foto: Unni Furumo 
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Budsjett 2022 

Salgsinntekt  kr                               - 222 639 

Arbeidsklær  kr                                 - 10 000  

Klauvskjæring  kr                               - 390 000  

Lønnstjenester  kr                          - 30 315 640 

Arealkontingent S  kr                               - 139 125 

Arealkontingent M  kr                               - 258 400 

Arealkontingent L  kr                               - 304 510 

Arealkontingent XL  kr                                 - 57 200 

KSL– egenrevisjon  kr                                 - 14 832 

Fôrprøver  kr                                   - 2 320  

Jordprøver  kr                                 - 55 720  

Annonseinntekter  kr                                   - 5 000  

Salg beredskap  kr                               - 500 000  

Lønn avg.fri  kr                               - 875 000 

Annen inntekt  kr                                   - 9 600 

Kursinntekt   kr                                -  56 000 

Kursinntekt SNS  kr                                   - 2 280 

Adm.tilskudd  kr                               - 469 000 

Tilskudd landbruksvikar  kr                            - 1 645 725 

Prosjekttilskudd  kr                               - 415 500 

Serviceavgift  kr                               - 296 000 

Honorar LNE  kr                               - 200 000  

Refusjon utg.m/mva  kr                                 -25 000  

Landbruksmessa 2022  kr                           - 1 015 000 

    

SUM inntekt:  kr                          - 37 307 491 

Varekostnad:   

Sum Varekostnad:  kr                                 303 000 

Lønnsutgift:   

Sum Personal  kr                             34 848 278  

Driftskost.av-og nedskr.:   

SUM driftskostn.av-og nedskr.  kr                               1 325 370  

Annen driftskostnad:   

Sum annen driftskostnad  kr                                  663 868  

Sum driftsutgifter  kr                             37 140 516  

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                                   23 000  

Rentekostnad, kunde/lev.  kr                                        200  

   kr                                   25 200  

    

Sum Finansposter  kr                                   10 700  

    

Resultat  kr                          - 156 275 
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Arbeidsplan 2022 

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

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

rådgiving innen skog. 

 

Økonomi: 

 

Økonomi er et viktig fokusområde for 

styret.  Vi ser tendensen på enkelte 

tjenesteområder hvor omsettingen er 

svakere enn budsjettert. Disse  

områdene vil få et ekstra fokus neste 

år.   

 

Fokus på nye tjenester : 

 

- KSL-egenrevisjon – bistand til  

   Medlemmene. 

- Utarbeide beredskapsplakat for  

   gården. 

- Utarbeide smittevernplakat for  

   gården.  

 

Velferdsordningene i  

Landbruket 

 

Skal bl.a sikre ordningene rettet mot 

bedre rekruttering til næringen og 

næringsutøveren. Sikre muligheter 

for ferie/fritid.   

Informere om ordningene  og  

regelverk ved sykdom, svangerskap/

fødsel m.m.  

 

 

 

 

 

Fokus på bl.a: 

• arbeide med å forsikre seg at 

vi har dekning av beredskaps-

avløsere i alle kommuner vi er 

ansvarlige for.  

• sykeavløsning 

• svangerskap/fødsel  

• ferie/fritidsavløsning 

 

Gjødslingsplanlegging,  

Jordprøver og fôrprøver 

 

Det er krav om at alle gårdsbruk som 

har rett til produksjonstilskudd skal 

utarbeide gjødslingsplan. Som 

grunnlag for planen skal det gis  

opplysninger om jordart med jord-

analyser som ikke er eldre enn 8 år, 

fjorårets og årets vekst samt  

forventet avlingsnivå.  

 

Gjødslingsbehovet skal også  

avpasses etter gjødslingsnormer for 

distriktet. Dette er fokusområde for 

styret med god faglig kunnskap på 

området. I tillegg knyttes gjødslings-

planen opp til jordprøver og  

oppføling av disse. 

 

 

Skog:  

 

Skogkultur :  

Ungskogpleie sommeren 2022. Det-

te området ble etablert i 2020 med 

godt resultat. 

 

Skogplanting 

 

Skogplanting er  et område vi vil  

prioritere også i år.  

 

Skogrydding/tynning 

 

Fokus på tynning og rydding i  

plantefelt. 

 

Annet: 

 

Prosjektarbeid blir prioritert i hele 

Landbruk Nord sitt område.  

 

Landbruksmessa 2022 
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Valgkomiteens forslag til innstilling til årsmøte 

Styret: 

Karl Halvdan Botngaard, Lyngen  

                                                    Leder for  1år, gjenvalg 

                Styremedlem for 2år,  

       gjenvalg 2 år. 

                   

Britt-Mari Andersen, Tana    Styremedlem, gjenvalg 2år 

                              

Terje Johansen, Dyrøy         Styremedlem, ikke på valg     

                                       

Mariell Strand, Balsfjord        Styremedlem, ikke på valg 

 

Odd Johan Movinkel, Bardu  Styremedlem, ikke på valg 

 

Vara til styret for 1 år: 

1. Jørgen Moe, Vestre Jakobselv, gjenvalg   

2.  Erling Bratsberg, Dyrøy, ny 

 

Valgkomiteen for 3 år:  

1. Laila Hagalid Berntsen, Tana 

2. Peter Bruvold, Lyngen, ny 

3. Nina Bolle, Dyrøy, ny 

 

Vara til valgkomiteen for 1 år: 

1. Judit Camilla Andersen, Balsfjord 

2. Viggo Myhre, Lebesby 

3. Elise Blixgård, Nordreisa, 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: 

Elise Blixgård, Nordreisa, tlf. 900 62 049    
Laila Hagalid Berntsen, Tana tlf. 414 59 425    
Peter Bruvold, Lyngen  tlf.: 951 75 566  
 
 

Straumfjorden 2.2.2022 

For valgkomiteen  

 

Elise Blixgård 

Leder valgkomiteen 

Sign. 
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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. 
 
 
 
 
 



 

33  

Landbruk Nord - Årsmelding 2021 

§ 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, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og  

Balsfjord kommune. 
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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 
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  
Tlf: 941 58 860 
E-post: helene.antonette.larsen@landbruknord.no 


