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Innkalling til årsmøte i
Landbruk Nord
Herved innkalles det til årsmøte i Landbruk Nord
Onsdag 24.4.2013 på Bardufosstun kl. 11.00
Møt du også, og kom med innspill på hva Landbruk Nord skal satse på.

Saker til behandling
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av sakslista
5. Årsmelding 2012
6. Regnskap 2012 og revisjonsmelding
7. Arbeidsplan og budsjett 2013, 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 2014
Kaffe og noe å bite i blir servert under møtet.

Vel møtt!

Styret
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Styreleder har ordet
Dette har vært et tidkrevende
arbeid der vår kompetanse og
tilgjengelighet har vært viktig for
erstatnings-oppgjørene.

Widar Skogan, styreleder
Landbruk Nord leverer med
dette sin sjuende årsmelding.
Det har vært sju utfordrende og
spennende år med en jevn
aktivitetsøkning hele tiden.
Styret har hele tiden vært seg
bevisst at Landbruk Nord skal
tilby et bredt og samordnet
tjeneste– og veiledningstilbud til
landbruket, og påta seg
oppgaver innen forsøksvirksomhet, offentlig tjenesteyting, bygdeutvikling og øvrig
næringsliv.

Landbruk Nord er hele tiden i
endring. Tjenester og fagtilbud
må hele tiden vurderes opp mot
etterspørsel og inntjening.
Samtidig er det viktig å være
faglig i forkant slik at LN kan gi
relevant rådgivning i takt med de
endringer vi ser i
landbruksnæringa.
I 2012 har vi fått på plass et tilbud om økonomirådgivning,
eiendomstaksering og
driftsplanlegging. Dette har
allerede rukket å bli en
etterspurt tjeneste.
I 2012 ble landbruksuka
arrangert for første gang.
Målet med denne uka er å sette
fokus på landbruk i hele fylket
slik at næringa får økt
oppmerksomhet og forståelse.
Dette er et tiltak som vil bli
arrangert hver høst framover.

Etter et pent overskudd i 2011
ble resultatet i 2012 et
beklagelig underskudd. Til tross
for en omsetningsøkning fra
31.8 millioner i 2011 til drøyt
37 millioner i 2012 så ble det
I årsmeldinga kan du lese om et røde tall på bunnlinja.
aktivt driftsår i Landbruk Nord.
Underskuddet skyldes lavere
Våre ansatte er et godt team
offentlige bidrag fra
med bred fagkompetanse.
kommuner og stat, vesentlig
Våronnavisa er et godt
mindre prosjektmidler og
eksempel på vårt faglige arbeid ekstraordinær høy pensjonsog samarbeid i
innbetaling. Dette har bidratt til
Norsk Landbruksrådgivning i
en utfordrende situasjon for
Nord-Norge.
Landbruk Nord og utviklinga
følges nå måned for måned for
Etter flommen i deler av
å se til at iverksatte tiltak gir
midtfylket i sommer har våre
positive resultater.
rådgivere på jord- og plantekultur hatt et større arbeid med
taksering av skader.
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Landbruk Nord er et
samvirkeforetak uten
utbetaling av utbytte til eierne og
har derfor ikke som formål å få
et høyest mulig resultat på
bunnlinja. Målet vårt er å tilby
landbruksnæringa god
rådgivning og gode tjenester til
en fornuftig pris.
I budsjettarbeidet vurderer vi
prissetting opp mot kostnadsutvikling og forsøker hele
tiden å sikre en tilstrekkelig
egenkapital. Som medlem
oppfordres du til å møte opp på
årsmøte for å gi din
vurdering av drifta og ikke minst
stille forventninger til framtidas
Landbruk Nord.
Landbruk Nord er en privat
virksomhet der de ansatte hele
tiden må levere et produkt og
tjenester som selger så godt at
bedriften tjener nok penger til
lønn, pensjon og andre
driftsutgifter. Dette gjør
arbeidsdagen i LN både
krevende, spennende og
givende.

Velkommen til årsmøte på
Bardufosstun,
onsdag 24 april.

Widar Skogan
styreleder
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Styrets aktivitet
Styret kjører dagsmøter, og har
hatt 5 styremøter, og
behandlet 54 saker.
De viktigste sakene styret har
arbeidet med er:

Budsjettet revideres en til to
ganger årlig. I tillegg sees dette
i sammenheng med
inntjeningen på avdelingene.
Strategiplan for 2012-2017:
Styret arbeider i lag med
Landbruk Nord Eiendom AS: administrasjonen på
Status på næringseiendommen sluttspurten av arbeidet med
gjennomgås på hvert styremøte strategiplanen. Denne forventes
og er fast sak. Regnskap,
å være ferdig i løpet av våren
budsjett og arbeidsplan er
2013.
beskrevet på side 8 i
årsmeldinga.
Landbruksuka i Troms:
Landbruksuka ble gjennomført
Regnskap og budsjett for
for første gang i september
Landbruk Nord (LN):
2012 med god tilbakemelding
Regnskapet er fast sak på alle fra utstillere, besøkende og
styremøter. Økonomidelen i LN deltakere på de ulike
krever mer og mer arbeid. Det
arrangementene.
legges store ressurser ned i
Hensikten med landbruksuka er
arbeid på å holde den
å skape aktiviteter som er
økonomiske plattformen stabil. landbruksrelatert i hele fylket.

Kan nevne sauesanking,
landbruksspillet på skolene
som foregikk flere steder i
fylket.
Markedsdag ble holdt 8.9.2012
på Storsteinnes i Balsfjord
kommune. Her hadde mange
utstillere funnet veien for å
selge sine produkter, 25 stand i
alt.
Ny prissetting på tjenester i
LN:
Styret har vedtatt ny prissetting
på alle tjenester gjennom LN.
Det er samtidig innført
medlemsrabatt på enkelte
tjenester som er nytt og tre i
kraft fra 1.1.2013.
Ny prissetting skal også bidra til
å selge flere tjenester til
medlemmer, og andre kunder.

"Kyrne har god tid, men
det har ikke jeg"
Med PRO får du tilgang på kompetent
rådgiving og effektive løsninger for alt innen
bank og forsikring - på ett sted. Hverdagen blir
enklere og du kan bruke mer tid på å skape
verdier på gården.
Kontakt oss gjerne på 02245@snn.no eller
besøk oss på snn.no/pro for å avtale møte
med en av våre rådgivere.

Bank. Forsikring. Og deg.
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ÅRSMELDING 2012
Styret
Etter årsmøtet i 2011 har styret hatt følgende sammensetning:
Styreleder

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

Nestleder

Terje Johansen, Dyrøy
Driver med melkeproduksjon på Geit. Driver egen
bedrift, Tema AS i tillegg til gårdsdriften. Bor i
Bjørkebakken i Dyrøy kommune.
Mobil.: 901 70 013
Tema.as@c2i.net

Styremedlem

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

Styremedlem

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

Styremedlem

Siv Nina Myrvoll
Driver med melkeproduksjon på geit i
Kåfjord kommune
Mobil: 995 52 310
sivnm@online.no

1. varamedlem, Tor Sivertsen
møter fast på
Driver med melkeproduksjon på ku
alle styremøtene I Lenvik kommune
Mobil: 900 49 939
helbtor@online.no

2. vara: May Kjellaug Pettersen, Lyngen kommune
3. vara: Sverre Hågbø, Målselv kommune
Verneombud for verneområdet ansatte avløsere, er Oddvar Aamo, Salangen (Sørregionen)
Verneombud for verneområdet ansatte kontorpersonalet, er Roger Østvik
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SNS Balsfjord

Studieforbundet Næring og
samfunn (SNS) ble stiftet den
07.11.2011. (etter sammenslåing av studieforbundet Populus
og Bygdefolkets studieforbund
(BSF).

SNS Nordenfjeldske er et av
regionleddene dekker
Trøndelagsfylkene, Nordland,
Troms og Finnmark.
Torsdag 8. november 2012 ble
det arrangert en samling i
Stjørdal for lokalutvalgene i
regionen. Generalsekretær fra
SNS var også til stede.

Hilde V.N. deltok for SNS
Balsfjord. Det var også
representanter fra ti andre
lokalutvalg. Det ble gitt nyttig
informasjon om organisering av
Studieforbundet næring og
samfunn har til formål å fremme lokalutvalgene, status for SNS
og informasjon om nytt
arbeidet med folkeopplysning
og voksnes læring, og i samar- kurs-og administrasjonssystem.
beid med medlemsorganisasjonene arbeide for et
godt opplæringstilbud og høy
studieaktivitet i hele landet.

Gjennom mange
medlemsorganisasjoner tilbyr
SNS et vidt spekter av kurs. Det
kan også lages egen studieplan
som må godkjennes av SNS før
oppstart av kurs.
Kontaktperson for
SNS Balsfjord er:
Landbruk Nord v/ Hilde V.
Nøstvik, tlf. 46472805.
Les mer om SNS på
hjemmesiden:
www.naeringogsamfunn.no .
Der finner du oversikt over
kurs/studieplaner m.m.

Faktura på e-post?
Å sende ut fakturaer pr. post tar tid og
kostnader. Hvis vi får din
e-postadresse kan vi sende deg
faktura pr e-post. Det sparer både deg og
oss for tid og penger.

Produserer du grønnsaker,
poteter, bær etc.?
Husk at det blir markedsdag på
Storsteinnes den 14.9.2013.
Vi håper at mange av dere vil
komme hit for å selge varene deres.
Grønnsakskurv fra våre forsøksfelt
Foto: Natalia Nemytova
Fagstoff for Nord-Norske forhold innenfor jord- og plantekultur, finner du på Nord-Norge
webben til Norsk Landbruksrådgiving. Se www.nordnorge.lr.no
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LANDBRUK NORD EIENDOM AS

Næringseiendommen til Landbruk Nord.
Foto: Unni Furumo

Resultatregnskap 2012
Kontoer/Noter
Salgsinntekt

2012

2011

2010

544

0

0

Driftsinntekter (1)

1 503 051

1 370 090

1 350 724

Sum driftsinntekter

1 503 595

1 370 090

1 350 724

Adm.kostnader (2)

(100 000)

(350 000)

(150 000)

Avskrivninger (3)

(185 749)

145 000

(251 000)

Annen driftskostnad

(410 636)

(369 631)

(356 466)

Sum drifts.kostn.

(696 385)

(574 631)

(757 466)

Driftsresultat

807 210

795 459

593 258

Renteinntekt

1 060

Sum finansinnt.

1 060

Rentekostnader

(812 185)

(689 306)

(725 828)

Sum rentekostn.

(812 185)

(689 306)

(725 828)

Netto finans

(812 185)

(689 306)

(724 769)

Ordinært res.før skatt

(4 975)

106 153

(131 511)

Skattekostn. på resultat (5)

1 393

(46 831)

41 699

Ordinært resultat

(3 582)

59 322

(89 812)

Årets resultat

(3 582)

59 322

(89 812)

(3 582)

59 322

(65 499)

Overføringer
Udekket tap
Annen egenkapital (6)
Sum

8

(24 313)
( 3 582)

59 322

(89 812)
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Balanse pr. 31.12.2012
Eiendeler

Budsjett 2013

2012

2011

Anleggsmidler

Leieinntekt pliktig

Kr.

- 402 824

Leieinntekt mva fri

Kr.

- 768 352

Utsatt skattefordel (5)

7 338

5 945

Leieinntekt møterom

Kr.

- 5 000

Sum eiendeler

7 338

5 945

Fellesutgifter u/mva

Kr.

- 84 000

11 331 000

11 519 000

Fellesutgifter m/mva

Kr.

- 63 000

55 000

39 000

Sum inntekter

Kr. - 1 323 176

Sum varige driftsmidler

11 386 000

11 558 000

Sum anleggsmidler

11 393 338

11 563 945

Avskrivninger bygning

Kr.

175 000

Avskrivninger inventar

Kr.

10 000

Renovasjon, vann , avløp

Kr

28 500

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger (3&4)
Driftsløsøre inventar (3)

Fordringer
Kundefordringer

0

Andre fordringer

43 102

35 000

Strøm

Kr.

147 000

Sum fordringer

43 102

35 000

Brøyting, strøing

Kr.

35 000

Bankinnskudd, kontanter

81 497

3 631

Repr./vedlikehold

Sum bankinnskudd

81 497

3 631

Honorar, adm. kostn. LN

Kr.

50 000

Sum omløpsmidler

124 599

38 631

Revisjonshonorar

Kr.

15 000

11 517 937

11 602 576

Kontorrekvisita

Kr.

500

Sum

Kr.

460 500

Forsikring

Kr.

52 323

100 000

Eiendomsskatt

Kr.

38 500

100 000

Bankgebyr

Kr

360

Sum

Kr.

Renteinntekt bankinnskudd

Kr

- 200 000

Rentekostnad

Kr.

531 000

Rentekostnad banklån

Kr.

440 000

Sum

Kr.

771 000

Årsresultat før skatt

Kr.

-

Sum eiendeler
Egenkapital og Gjeld

2011

Innskutt egenkapital
Aksjekapital (6)

100 000

Sum aksjekapital
Opptjent egenkapital
Udekket tap (6)

(9 758)

(6 177)

Sum opptjent egenkapital

(9 758)

6 177

Sum egenkapital

90 242

93 823

Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Gjeld kredittinst. (4)

7 771 797

8 209 059

Langsiktig konserngj (4)

3 510 249

3 132 943

91 183

493

Sum annen langsiktig
gjeld

11 282 046 11 342 002

Arbeidsplan 2013

Sum langsiktig gjeld

11 828 046 11 342 002



Utleie av møterom



Utleie av ledige kontorer



Brannøvelse



Vedlikehold



Generell oppfølging av bygget

Leverandørgjeld

2 162

17 152

0

24 610

Annen korts.gjeld

143 487

124 988

Sum kortsiktig gjeld

145 649

166 751

Skyldig offentlige avgifter

Sum gjeld

11 427 695 11 508 753

Sum egenkapital og gjeld

11 517 937 11 602 576
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Daglig leders og andre sin deltakelse på ulike arrangementer, kurs, seminarer i 2012
Tittel

Møte ang. Prosjekt ”Radiobjeller”

Arrangør, sted

Dato

Navn

Karrierecamp på Nordkjosbotn vg.skole
for 9. klassingene i Balsfjord kommune

Fylkesmannen i Troms
Tromsø
Landbruk Nord og Balsfjord
kommune
Norsk Landbruksrådgivning
Gardermoen
Grunnskolene i Balsfjord
kommune

Møte med Fiskå Mølle, Yara og
Norges Frø

Fiskå Mølle, møterom
Landbruk Nord, St.nes

14.02

Møte ang. Prosjekt ”Radiobjeller”

Fylkesmannen i Troms, Miljø–
og landbruksavdelingen
Tromsø
Tine v/Ingvald Stensen

15.02

Unni, John

17.02

Unni, Ellen

Årsmøte i Bondens Marked

Tromsø

27.02

Anne-Kariin

Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge

NLR Nord-Norge, Bodø

12.03-13.03

Unni,
Kristin, Ellen

Fellesmøte med Innovasjon Norge og
Fylkesmannen i Troms

Landbruk Nord,
Storsteinnes

20.03

Grunnkurs NAV seminar «sees i morgen»

Nav Tromsø, Tromsø

22.03

Unni, Kristin,
Natalia, John,
Arnulf

Møte med Sparebank Nord –Norge

23.03

Møte med Fylkesmannen i Finnmark
Prosjekt ”Russiske studenter”

Sparebanken Nord - Norge,
Storsteinnes
Fylkesmannen i Finnmark,
Tromsø

23.03

Unni, Kirsti

Jubileumsseminar Norsk Landbruksrådgivning, 50 år. + årsmøte

Norsk Landbruksrådgivning,
Gardermoen

26.03

Unni, Terje

Møte hos Fylkesmannen i Troms
Prosjekt ”Radiobjeller”

Fylkesmannen i Troms,
Miljøavd. Tromsø

10.04

Unni, Arnulf

Årsmøte i Norske Landbrukstjenester

Gardermoen

11.-12.04

Anne-Kariin

Møte i arbeidsutvalget for Balsfjord
produsentlag

Tine, produsentlaget i
Balsfjord, Storsteinnes

17.04

Unni

Kurs i regnskapsanalyse

Oslo

Møte med Dyrøy kommune,
Faglagene ang. beredskapsordning

Dyrøy kommune,
Rådhuset, Brøstadbotn

16.05

Unni, Kirsti

Møte m/ Telespor ang. radiobjelleprosjektet
Møte med Fylkesmannen i Finnmark
Prosjekt ”Russiske studenter”
Møte med Troms potet

Telespor,
Storsteinnes
Fylkesmannen i Finnmark,
Tromsø
Troms Potet,
Silsand
Fylkesmannen i Troms,
Malangen Brygger
Norsk Landbruksrådgivning,
Stjørdal
Daldata, Gardermoen

25.05
07.06

Unni, John,
Arnulf
Unni, Kirsti

24.08

Unni, Kristin

12.09
17.-18.09

Unni, AnneKariin
Unni

18.09-19.09

Hilde A

14.-15.11

Unni, Kirsti

30.11

Unni, Kirsti

Landbrukskafe, Balsfjord
Lederskolen NLR

Telefonmøte med Tine
ang. Prosjekt ”Analyse melk i Troms”

Fylkesmannen i Troms, grønt reiselivbygdeturisme i Troms
Lederskolen NLR
Fagseminar i regnskap
Høstsamling NLT
Felles møte m/tema: gjenoppretting av
rådgiverstilling i Sjøvegan
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Norske Landbrukstjenester,
Værnes
Astafjord produsentlag og
Bardu produsentlag,
Sjøvegan

09.01

Unni, John

10.01

Unni, John,
Anne-Kariin
Unni

30.01-31.01
08.02

Unni,
Anne-Kariin
og John
Unni, John,
Ellen, Natalia

Unni, Kirsti
Anne-Kariin

Unni, Widar

Hilde A
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Drift av Landbruk Nord
Medlemmer:
Medlemskunder er de som har
betalt andel og dermed kan
være tillitsvalgt i styret og har
stemmerett i styret og på
årsmøte.
I 2012 hadde vi 520
medlemmer, dette er en nedgang på 11 fra året før. Nedgangen skyldes stort sett at gårder blir lagt ned.

Økonomien er den store utfordringen i Landbruk Nord. Det er
vanskelig og krevende å få
overskudd i bedriften.
Medlemstallet går ned som i
store trekk skyldes at gårdene
legges ned, dette er også
krevende å ta hensyn til i
driften. I tillegg kan det tyde på
at vi ikke har truffet med prissettingen på våre tjenester, samt
Andre kunder:
rett tjenestetilbud til våre medDette er kunder som kjøper
lemmer og kunder. Styret har
tjenester hos oss, men som ikke gjort grep ved å utarbeide ny
er medlemmer. Disse betaler
prisliste og flere salgbare
ikke serviceavgift og andel.
tjenester som trer i kraft fra
I år har vi 622 kunder, dette er
1.1.2013. Dette håper vi at vi
en økning på 118 fra året før.
ser resultater av i 2013. MarTendensen her er
kedsplaner med budsjett og
økende, men vil tro denne blir
framdriftsplan må følges opp av
mer stabil etter hvert.
hver ansatt med inntjeningsTjenestene det her kjøpes mest krav.
av er teknisk bygge-planlegging,
Byggeledelse, beredskapsMedlemsskriv:
ordning, klauvskjæring, kurs og Vi hadde 3 medlemsskriv i
taksering av landbruks2012, i tillegg kommer
eiendommer.
årsmeldinga og mindre
Økonomi:
infoblader.

Medlemsskrivet finner du også
på hjemmesida.
Hjemmesida:
Her legger vi ut ukentlig
informasjon. Annonserer kurs,
fagdager, markdager, ledige
avløsere og mye
annet. Anbefaler alle å ta en titt
her.
www.landbruknord.no
Hovedorganisasjoner:
Landbruk Nord er medlem i
Norske Landbrukstjenester
(NLT) som representerer alle
landbrukstjenestene på landsbasis.
Norsk Landbruksrådgivning
(NLR) som representerer
rådgivning innen jord– og
plantekultur samt byggeteknisk
planlegging.
Landbruk Nord er medlem i
NHO mat og landbruk som bl.a
ivaretar arbeidsgiverspørsmål.

Kristina og Donatas midt i potetåkeren.
Foto: Natalia Nemytova
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Rekruttering av arbeidskraft /lønnsadm. avdeling
Vår hovedoppgave er å
rekruttere kvalifisert arbeidskraft, dette er en kontinuerlig
prosess. Vi ivaretar regelverk,
forskrifter og tilrettelegger for å
til enhver tid å ha systemer som
fungerer. Vi veileder bonden
med søknader om tilskudd til
avløsning ved sykdom, og
dokumentasjon som kreves til
søknadene. Vi har økt vår
omsetning i 2012. Dette skyldes
bl.a at flere bønder lønner
avløsere og andre ansatte
gjennom LN, vi ser også større
etterspørsel og kjøp av lønnstjenster gjennom Landbruk
Nord av andre firmaer enn
bonden. Dette gir et ekstra trykk
på denne avdelingen, noe vi
opplever som meget positivt.

legging og rekrutteringsområdene.
Klauvskjæring:
Klauvskjæringen er utfordrerne
i forhold til bemanning, her er vi
helt avhengige av å ha faglig
dyktig kompetanse. Hermod er
fast ansatt klauvskjærer og i
tillegg en svært kompetent
mentor når vi rekrutterer nye
som trenger opplæring.
Kristel har av helsemessige
årsaker måtte slutte hos oss.
Vi har i 2012 arbeidet aktivt
med å rekruttere og ha opplæring på ny ansatt. Vi har vært
så heldige å fått tak i Solfrid
som blir fast ansatt hos oss.
Primært skal hun arbeide med
klauvskjæring, men hun er også
utdannet agronom, og hun vil
være avløser/
beredskapsavløser.

Arkhangelsk har tatt lenger tid
enn vi forventet.
Pr. i dag er det tre studenter
som er aktuell, disse er startet
med Norsk-undervisning.
Planen er at disse søker fra
Russland om arbeids– og oppholdstillatelse i løpet av
vinteren. Prosjektet vurderes
fortløpende. Et viktig moment
for Landbruk Nord og gårdbrukerne som er interessert, er
at Russland skaffer kvalifiserte
og motiverte studenter.

Samarbeid med Balsfjord
kommune om «rekruttering til
landbruket»
I samarbeid med Balsfjord
kommune og prosjekt
«rekrutering til landbruket», har
Landbruk Nord vært med å
arrangert to landbrukskafeer i
I tillegg skal alt arbeid i for2012. I tillegg er det også
bindelse med lønn, lønnsgjennomført et besøk på Senja
spørsmål gjøres og besvares. I høst har vi også hatt Øyvind
videregående skole på
Ivareta både den ansatte og
Vada med på opplæring i lag
Gibostad.
medlemmene. Være kompetent med Hermod.
Anne-Kariin Staff har vært med
i forhold til lover og regler i for- Det er skjært klauv på 1358 stk. i styringsgruppe for prosjektet.
bindelse med ansettelser, syke- dyr i 2012. Herav 861 dyr på 49
meldinger, permisjoner, forsik- bruk på vår-skjæringa, og 497
Hjemmeside og sosiale
ringsordninger og andre viktige dyr på 31 bruk på
medier
spørsmål ang. ansettelser.
Vi har opprettet egen facebookhøstskjæringa.
side for Landbruk Nord, denne
Regnskap og budsjett:
forsøker vi å holde oppdatert.
Russiske praktikanter til
Hilde A. har hovedfokus på
Nyheter linkes videre til hjemNorsk landbruk:
regnskapet og budsjettet i lag
mesiden vår. På hjemmesiden
Vi er godt i gang med
med daglig leder. God økonolegger vi kontinuerlig nytt
prosjektet. Vi har lagt opp
mistyring er utrolig viktig og må
arbeidsplan for videre framdrift. stoff – så følg med.
følges opp kontinuerlig. I tillegg
Turen til Arkhangelsk i 2012
lages rapporter og nøkkeltall til
Vi sender ut SMS og e-post for
måtte utsettes på grunn av
styremøtene, til avdelingene,
å informere om kurs, ledig
problemer med visum.
rådgivning, byggeteknisk planavløser og møter.
Å få klargjort hvilke studenter
som kan komme til Norge fra

Kuene på Gåre synes det er godt med vinterbad.
Foto: Natalia Nemytova
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Landbruksdagene
Landbruksdagene ble arrangert
i 8-16. september og er nå
omdøpt til Landbruksuka. Det
startet med marked på
Storsteinnes og ble avsluttet
med kurshelg på Malangen
Brygge. Det var mange
arrangement i løpet av disse
dagene bl.a skoledager,
bedriftsbesøk og kurs. Dette
ønsker vi å videreutvikle.
I 2013 er datoene for
landbruksuka: 7.-15.september.
Beredskapstelefon
Landbruk Nord har etablert eget
telefonnummer for bruk når
bonden blir syk og trenger
avløser hjelp, kalt beredskapstelefon.

Beredskapsnummeret er:
902 35 071, dette nummeret
ringer du når du blir syk og
trenger avløser hjelp utenom
vanlig kontortid.
Beredskapsavløsere
Vi hadde 5 fast ansatte på
beredskap, i tillegg hadde vi
også flere på tilkallings avtaler.
I tillegg har vi avtale med
2 kommuner ( Lyngen og
Bardu) om bruk av kommunalt
ansatt beredskapsavløser.
Totalt har det vært brukt 556
dager på denne ordningen,
fordelt på 32 gårdsbruk.
Det har vært lite etterspørsel i
enkelte områder. Spesielt
Dyrøy og i Nordreisa.

TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

Skal vi klare å beholde ansatte
må vi også ha etterspørsel.
Primært skal en beredskapsavløser benyttes ved sykdom,
men er det ingen slike oppdrag
kan beredskapsavløseren
benyttes på vanlig ferie/
fritidsavløsning.
Renteberegning
Styret har innført renteberegning på innestående og
utestående beløp gjeldende fra
01.07.12.
Rentesatsen er vedtatt med 3%
rente på innestående beløp til
medlemmer.

Informasjon om
Troms fylkeskommune
på: www.tromsfylke.no

Senja videregående skole/
Troms landbruksfaglige senter

Vi tilrettelegger for kurs, seminarer og etterutdanning for
voksne. Utdanningen gjennomføres i nært samarbeid med
andre aktører tilknyttet næringen.
For nærmere opplysninger kontakt:
Oddny: tlf 907 47 636, e-post: oddny.asbol@tromsfylke.no
Hanne: tlf 901 13 767, e-post: hanne.storteig@tromsfylke.no

frantz.no

Øke kompetansen i hele landbruksnæringa ved å tilby
tilrettelagte aktiviteter for læring i et brukerstyrt marked og
ved å være møteplass for alle med tilknytning til næringa.

Besøk også vår hjemmeside: www.fagsenter.no
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Rådgivingsavdelingen

Foto: Natalia Nemytova

Grovfôrnytt.
I fjor startet vi opp et nytt medlemstilbud i form av
«Grovfôrnytt» med informasjon, smånytt og fagstoff. Dette sendes ut til alle medlemmer vi har
e-postadresser til.
Ved siste utsendelse av grovfôrnytt på e-post før
jul, fikk vi imidlertid tilbakemelding om at mange
adresser var ugyldige. Hvis du vet at du har
registrert din adresse hos oss, og ikke har mottatt

Foto: Natalia Nemytova

grovfôrnytt før jul, (eller tidligere), ber om at du gir
oss beskjed. Dette kan også gjøres ved å
registrerer din nye adresse på vår hjemmeside.
Vi prøver hele tiden å oppdatere
e-postadresser til våre medlemmer, men det ser
altså ut for at en del av dere ligger inne med feil
adresse.
Da «Grovfôrnytt» bare sendes ut på e-post, håper
vi også at flere som har mulighet vil registrere sin
adresse hos oss.

Husk å kalke!
Jorda trenger kalk for å gi
den beste avkastningen

Kalkvogn.
Foto: Natalia Nemytova

Kalkvogner
Det er to kalkvogner tilgjengelig til utleie i Troms.
En vogn står i Manndalen i Kåfjord kommune.
Kontakt på e-post natalia.nemytova@landbruknord.no
eller tlf. 906 72 192.
Vi har også en vogn i Midt - og Sør-Troms som
administreres av Stig Are Rydningen.
Han kan også levere og spre kalk.
Ta kontakt på tlf. 902 05 555 eller e-post:
st-rydni@frisurf.no
Utleie 56 kr/tonn spredd kalk for medlemmer.
For vurdering av kalkingsbehov, ta kontakt med
Landbruk Nord.
Husk å bestille kalk i god tid!
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Ta kontakt med nærmeste
gjødselforhandler eller ring vår
avdeling i Ballangen: 97 09 10 27

Med deg på vårt Nyhetsbrev og få
oppdaterte nyheter rett til din e-post:

www.kalk.no/Selskapsnytt

Følg oss på Facebook
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Forsøks- demonstrasjonsfelt og prosjekter 2012

Tema
Grovfôr

Forsøk/demonstrasjon
Nitrogengjødsling til rødkløvereng i intensiv drift,
Bioforsk, LN
Demonstrasjonsfelt, ulike grasarter til eng og beite,
FMLA, LN
Kvitkløversortar saman med nordlige grassorter,
Bioforsk, LN
Raudkløversortar saman med nordlige grassorter,
Bioforsk, LN
Rettleiingsprøver timoteisorter, Bioforsk, LN
Prognosehøsting, FMLA, LN

Avlingsregistreringer, økologisk eng, fortsetter
2013, FMLA, LN
Engbelgvekster, dyrking, klima, Bioforsk, LN
Kvalitetsutvikling i haustbeite, Bioforsk, LN

Grønnsaker
Urter
Bær
Potet

Beiteprosjekt Nordreisa, Skog og Landskap, FMLA,
LN
Overvåking av kålflue, VIPS
Demonstrasjonsfelt grønnsaker, FMLA, LN
Rosenrot - felt med lokalt plantemateriale, FMLA,
LN
Bringebær, sortsfelt, økologisk, FMLA, LN
Arktisk potetkvalitet, LN
Hobbyforedling i potet, Evy og Olav Grundnes, LN
og Graminor
Karantenefelt, nye utenlandske potetsorter,
LN og Graminor
Verdiprøving av halvseine potetsorter i NordNorge, Bioforsk
Resistenstesting, flatskurv, Graminor
Tørråteovervåking, VIPS
Graveprøver, GPS
Demofelt potetsorter, FMLA, LN
Uttak av fusarium prøver, LN

Telemåling

Snø- og telemålinger
FMLA, LN

Jord og jordstruktur

Vurdering av jord og jordstruktur, økologisk, FMLA,
LN
Radiobjelleprosjektet, FMLA, LN

Radiobjeller

Sted
Målselv: Hallvard Olufsen
Nordreisa: Ivar H. Jensen
Balsfjord: Knut Storbakk
Nordreisa: Rita R. og
Dagfinn Kristiansen
Målselv:
Ove Johan Rydeng
Målselv:
Ove Johan Rydeng
Målselv: Hallvard Olufsen
Målselv: Dag Idar Nilsen
Nordreisa: Torstein Brustad, Trond
Hallen
Bardu: Karl Anders Krey
Balsfjord: Per Arne Slettmo
Nordreisa: Henry Vangen,
Per Roald Skogheim
Balsfjord: Ole Sørensen
Målselv: Hallvard Olufsen
Nordreisa: Jarle Kiil
Nordreisa: Gunhild Skogstad og Kristian Berg
Målselv: Olav Grundnes
Målselv: Olav Grundnes
Balsfjord: Olav Hansen
Balsfjord: Olav Hansen
Målselv: Olav Grundnes
Målselv: Olav Grundnes
Målselv: Olav Grundnes
Målselv: Alf Helge Utby
Målselv: Olav Grundnes
Målselv: Olav Grundnes, Dag-Idar
Nilsen, Alf Helge Utby
Målselv: Olav Grundnes, Dag-Idar
Nilsen, Alf Helge Utby
Storfjord: Svein Eriksen
Målselv: Olav Grundnes,
Alf Helge Utby
Lenvik: Geir-Tore Berg
Nordreisa: John Johansen
Kåfjord: Eilif O. Larsen
Skjervøy: Ellen Reiersen
Storfjord: Svein Eriksen
Lyngen: May Kjellaug Pettersen
Balsfjord: Jens O. Løvlid, Ole Sørensen, Kjell Erik Sørum, Odd Bj. Myhre,
Hans Andreassen jr., Roger Nilsen,
Inge Andreassen, Marianne Lian, Alf
Andreassen, Oddmund Frantzen,
Knut Andreassen,
Målselv: Øystein Iselvmo, Kjell Arne
Anfeltmo, Olav Grundnes
Nordreisa, Kåfjord, Lyngen, Balsfjord,
Målselv, Tromsø og Lenvik, FMLA, LN

Målselv sankelag, Middagsfjellet beite og sankelag, Kraksletta sankelag,
Finn Hugo Eriksen Karvonen
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Arrangementer 2012
Arrangement
Kurs
Markdager/
fagsamlinger

Tema
Plantevernkurs, oppdatering
Miljøplan
Grovfôrdyrking

Markdag i potet, demonstrasjonsfelt, flere
potetsorter

Markdag i potet. Verdiprøving. Integrert
plantevern
Fagdag i potet. Høsteteknikk og innlagring

Agronomi-prosjektet

Beitevandring i sammenheng med Beiteprosjektet, Skog og Landskap, Fylkesmannen i Troms, LN
Markdager i drenering, Bioforsk, LN

Grønnsaker

Vatning i grønnsaker, FMLA, LN

Økologisk

Økologisk grupperåd i økologisk eng,
NLR, LN
Markdag økologisk melkeproduksjon, TINE,
NLR, LN
Landbruksdagan i Balsfjord
Gjenlegg eng, ugras, potet, m.m.
Fylkeskommunen, LN

Stand
Bygdemøter

Sted
Balsfjord
Nordreisa
Kåfjord
Balsfjord: Ola
Andreassen
Kåfjord: Rita Myrvoll
Bardu: Merete og Karl
Anders Krey
Nordreisa: Widar Marvik, Anton Sandmo
Sørreisa: Einar Nikolaisen
Målselv: Nils Ingemar
Eriksen og Jan Gunnar Bergum
Storfjord: Svein Eriksen
Målselv: Alf Helge
Utby
Målselv: Dag-Idar
Nilsen
Nordreisa: Gunhild
Skogstad

Dato
27.04
15.03
26.04
15.06

Kåfjord: Eilif Larsen m/
fl.
Balsfjord: Ola Andreassen
Målselv: Ove Johan
Rydeng
Målselv:
Olav Grundnes
Nordreisa:
Per Roald Skogheim
Balsfjord: Ole Sørensen
Balsfjord
Målselv
Sørreisa
Kvænangen
(Nordstraumen)
Skjervøy (Lauksletta)

15.06

21.06
25.06
24.08
22.11
06.08
11.9
23.08
05.09
13.09

15.06
18.06
07.09
14.06
13.09
25.-26.06
Aug.
22.11
04.12
07.12

Arrangementer i 2012 med deltagelse av rådgivere med innlegg
Tittel
Fagmøte
Fagmøte
Årsmøte Landbruk
Nord
Fagmøte
Hagelagsmøte
Visning i forsøksfelt
Fagdag i potet

Arrangør, sted
Agronomiprosjektet, Haraldvollen
Produsentorg. OTTAR, Silsand
Landbruk Nord, Nordkjosbotn

Dato
27.03
12.04
25.04

Innlegg av
Kristin
Kristin
Ellen

Produsentlaget i Bardu
Nordreisa Hagelag, Storslett
Styret i Gartnerhallen
Tromspotet, OTTAR, Målselv

08.05
21.05
09.08
31.08

Kristin
Ellen
Kristin
Kristin

Agronomkurs

Senja Videregående skole

22.-23.09

Ellen

Økoseminar

Server mer økologisk!
Fylkeshuset, Tromsø, Troms landbruksfaglige senter, FMLA

13.11

Ellen
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Representasjon, rådgivere
Tittel

Arrangør

Innlegg av

Kontaktperson, Troms og
Finnmark

Landbrukstidene

Kristin

Fagutvalg for arktisk
landbruk

Norsk Landbruksrådgiving (NLR)

Kristin

Deltakelse på kurs og møter, rådgivere
Tittel

Arrangør, sted

Dato

Deltakere

Agronomiprosjektet

Bioforsk, Fylkesmannen, Fylkeshuset

10.01

Ellen, Natalia

Økomelk-prosjektet

TINE, Kjerringøy

26.-27.01

Ellen

Bioforsk-konferansen

Bioforsk, Gardermoen

06.-07.02

Ellen, Kristin

Nord-Norgessamling
NLR
Årsmøte Sau- og Geit

NLR- Nord-Norge, Bodø

12.-13.02

Ellen

Troms Sau- og Geit avlslag, Tromsø

24.02

Arnulf

Inn på tunet HMS kurs

Fylkesmann i Troms, Lyngseidet

Natalia

Grønnsakseminar
NLR-samling

Fylkesmann i Troms, Tromsø
NLR-Nord-Norge, Bodø

28.02
13.03
29.02
12.-13.03

Funksjonstesterkurs
Agronomimøte

Mattilsynet, Gardermoen
Bioforsk, Haraldvollen

19.03
27.03

Arnulf
Kristin, Natalia

Driftsplanlegging

NLR, Gardermoen

19.04

Arnulf

KSL revisorsamling

Matmerk, Bodø

23-24.04

Natalia

Arktisk Landbruk

Nord-Norsk Landbruksråd, Tromsø

Kristin

Hydroteknikk

Bardu og Salangen kommuner

31.0501.06
14.06

Krisemøte, flom

FMLA ++, Målselv

23.07

Kristin

Krisemøte, flom

FMLA ++, Målselv

01.08

Kristin

Rådgiversamling
Nord-Norge
Fagtur, delikatessepoteter
Kurs i forsøksarbeid

NLR, Tromsø, Holt

16.08

Natalia

NLR, Frankrike

20.-22.08

Kristin

NLR, Ås

18.09

Natalia

Driftsplanlegging

NLR, Gardermoen

22-23.10

Arnulf

Bransjemøte i potet

Gardermoen

25.10

Kristin

Kursuka, NLR

NLR, Gardemoen

14.-16.11

Natalia, Arnulf, Kristin

Økologisk

20.-21.11

Ellen

Tenkeloftsamling

Veilednings- og kontaktmøte, økorådgivere, Gardermoen
Nord-Norsk Landbruksråd

27.11

Kristin

Fagmøter
Surfôrtolken
Befaring, flomskader

NLR Hordaland, Setermoen, Balsfjord
og Olderdalen
Tamokdalen, Bardu

28.-29.11

Kristin, Natalia,
Ellen
John

Sommer

Natalia
Kristin

Kristin
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Kvalitetsutvikling i høstbeite - Natalia Nemytova
Tilgang på nærliggende beiteareal er ofte et
knapp resurs for melkebruk i Nord-Norge.
Mange bruk utnytter engareal til høstbeite og
er derfor avhengig av god beitekvalitet fram
til innsett.
Høsten 2012 ble det gjort registreringer i høstbeite på Storjord i Målselv og på Spåkenes i Nordreisa kommune. Forsøket er en 2-årig landsomfattende serie i regi av Bioforsk hvor utvikling av
næringsinnhold i høstbeite blir registrert ved
kontinuerlig beite og skiftebeite.
Registreringene i Målselv og Nordreisa ble gjort
på kontinuerlig beite.

Dato uttak

Beitet i Målselv var en engrapp /timoteidominerende eng, mens beitet i Nordreisa
hadde mer timotei.
Skiftet i Målselv var overgjødslet med 3 tonn
gylle etter 1. slått, mens skiftet i Nordreisa
hadde ingen overgjødsling. Graset på begge
skifter ble beitet ned med melkekyr og voksne
kviger.
I begge felt ble registreringene gjort med jevne
mellomrom i perioden når dyra beitet de
utvalgte skiftene. Totalt er det tre registreringer i
Nordreisa og fire i Målselv. For hver registrering ble plantehøgde målt, botanisk sammensetning ble registrert og det ble tatt ut
grasprøver.
Tørkede prøver ble analysert ved hjelp av NIR.

Komprimert plantehøgde

FEm

PBV

Råprotein

Fordøyelighet

NDF

INDF

Karbohydrat,
vassløyselege

cm

/kg ts

g/kg ts

% av ts

% av ts

% av ts

% av
NDF

% av ts

28.aug

11

0,79

5

13

66

57

19

16

4.sept

9

0,73

-7

11

62

62

22

14

5.sept

14

0,88

103

25

69

50

18

9

Tabell 1. Kvalitetsutvikling i kontinuerlig beite, Nordreisa.
Registreringene i Nordreisa ble gjort på to
skifter. Uttaket 28. august og 4. september ble
gjort på 6- årig engrapp/timoteidominerende eng
hvor det hadde vært tatt en sein førsteslått 13.
august. Det var ingen overgjødsling etter slått.
Energikonsentrasjon i graset er veldig lav og
PBV gikk ned i minus i løpet av ei uke. Samtidig
var det lavt råproteininnhold og fordøyelighet
ved begge uttak. Fôret med slike verdier vil
kreve større energiinnhold i kraftfôr for å
opprettholde høg melkeytelse.

Foto: Natalia Nemytova
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Uttak av prøven 5. september ble gjort på et
annet skifte etter slått 8. august. Enga var
dominert av timotei med innhold av engsvingel,
kløver og ugras. Både energikonsentrasjon,
proteininnhold og fordøyelighet var høgere i
denne prøven. PBV-innholdet var svært høgt
på 103 gr/kg TS og trevleinnhold var lavt.
Høge PBV-verdier viser at overskuddsprotein
som vombakteriene ikke klarer å utnytte, blir
omdannet ammoniakk og videre til urea.
Resultater er tap av både kuas energi og verdifullt protein fra graset.
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Dato
uttak

Komprimert
plantehøgde

FEm

PBV

Råprotein

Fordøyeligheit

NDF

UNDF

Karbohydrat,
vassløyselege

cm

/kg ts

g/kg ts

% av ts

% av ts

% av ts

% av
NDF

% av ts

20.aug

19

0,94

43

19

75

47

18

21

28.aug

-

0,94

6

15

75

46

20

28

4.sept

8

0,93

22

17

74

46

18

24

11.sept

7

0,90

21

16

73

48

21

25

Tabell 2 . Kvalitetsutvikling i kontinuerlig beite på Storjord i Målselv.
Enga i Målselv var en 6-årig eng med mye
engrapp. Beitet var en god representant for
gjennomsnittlig varig eng i vår region, hvor
timoteibestanden minskes og engrappen tar
over. Enga ble slått 20. juli og overgjødslet med
gylle 25. juli. Første beiteslipp 21. august.
Plantehøgde ved beiteslipp var på ca 19 cm. Det
ble ikke registrert plantehøgde 28. august på
grunn av mye is og rim i feltet.
Dyrene beitet feltet i 2-3 timer hver dag i
begynnelsen av beiteperiode og opp til 9 timer
på slutten.
Registrering av botanisk sammensetning ut fra
prøver, viste at andel av timotei utover i
beiteperioden ble mindre. Det er tydelig at dyra
valgte timotei framfor engrapp første uka.
Enga ble beitet ned ganske jevnt utover
beiteperioden.
Energikonsentrasjon holdt seg ganske høg, fra
0,94 Fem ved beiteslipp og går ned mot 0,90
Fem i slutten av beitesesongen. PBV og
råprotein % ligger på et ønskelig nivå.
PBV-verdiene svinger litt opp og ned. I prøven
som ble tatt 28. august, har lavest PBV. Prøven
ble tatt en morgen etter nattefrost med mye is og
rim i grasmassen som kan være årsaken til både
låg konsentrasjon eller tilfeldig feil. Innholdet av
vannløselige karbohydrater holdt seg stabilt i
beiteperioden.
Resultater fra begge felt viser at energiinnholdet
i høstbeite er lavere enn i sommerbeite hvor
energikonsentrasjonen normalt ligger over
1 Fem/kg TS. Proteininnhold og fiberinnhold i
prøvene varier. Utviklingstrinnet til graset ved
beiting og nitrogengjødsling er regnet som de
viktigste faktorene som påvirket kvaliteten av
beitegras.

Beitet i Målselv har fått nitrogengjødsling i form
av husdyrgjødsel etter førsteslått og hadde
lengre hvileperiode enn beitet i Nordreisa.
Også jordart, værforhold og botanisk
sammensetning har stor betydning.
Beitedrift er en utfordrende oppgave, ikke minst
fordi kvaliteten i graset avhenger av mange
faktorer og varierer mye. Derfor er det viktig at
beitekvaliteten ikke overvurderes og følges opp
ved endringer i melkeleveranse.

Beiting.
Foto: Natalia Nemytova
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Grøftetilskudd i 2013? Status Kristin Sørensen

I 2012 ble det satt av kr 100 millioner til
grøftetiltak over jordbruksavtalen. Ordninga skal
gi kr 1000,- pr daa i støtte til fornying av tidligere
grøftet areal, fra og med 2013. Så langt alt vel,
men regelverket som skal håndtere ordninga er
ikke på plass. Grunnen er uenighet mellom
landbruksdepartementet og miljøverndepartementet.
Bakgrunnen er en strid mellom Landbruks- og
matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet om eventuelle fornminner som
kan dukke opp i grøftetraseen. LMD og Statens
Landbruksforvaltning (SLF) arbeider med
forskriften som skal regulere ordningen, men nå
har arbeidet stoppet opp. Hvor lang tid
diskusjonen skal pågå er det ikke lagt noen
begrensninger på pr i dag.
840 000 daa dyrkajord er dårlig drenert

Gammel ordning
Innovasjon Norge i Troms har de siste årene hatt
en god ordning som har støttet grøfting av eksisterende areal med inntil 40 % av kostnadsoverslag. Siden det ser ut til at nyordningen over
jordbruksavtalen trekker i langdrag, vil Innovasjon Norge i Troms videreføre grøftetilskuddet
også i 2013. Grøftetilskuddet kommer ikke til
fradrag for eventuelle andre investeringstilskudd
gjennom Innovasjon Norge.

Gårdbrukere som tenker å grøfte kan få grøfteråd og hjelp til å lage grøftesøknad, fra Landbruk
Nord. For å være berettiget tilskudd skal plan
foreligge før grøftinga starter. Befaring av arealet
må gjøres når det er avberra og tien mark. Grøftetilskuddet dekker en del av kostnadene ved
grøftetiltak, men en kombinasjon av ulike dreneLandbruks- og matdepartementet skriver på sine ringstiltak, og gode råd på jordet vil være med på
sider at landbrukstellinga i 2010 viste at 840 000 å holde totalkostnadene nede.
daa fulldyrka jord i Norge er dårlig drenert. Det er
ca 8,5 % av all jord det ble søkt om
produksjonstilskudd for i 2012 (Kilde SLF).
Forslaget til grøftetilskudd kommer på bakgrunn
av økt fokus på befolkningstilvekst og
sjølforsyningsgrad (og noen vanskelige år på
Østlandet de siste årene med mye nedbør i
vekstsesongen). Jorda må være i god hevd for å
møte målet om 20 % økt matproduksjon i Norge
innen 2030. Også klimarelatert argumentasjon
finnes i LMDs anbefaling, og det pekes på
mindre næringsstoffer på avveie, mindre erosjon
og mindre produksjon av lystgass når jorda er
riktig drenert.
Søk gjennom SMIL
Planen er at midlene til grøfting skal forvaltes
gjennom den eksisterende SMIL-ordninga i
kommunene. Søknaden skal inneholde
grøftekart og grøfteplan (beskrivelse av tiltaket
og kostnadsoverslag). SMIL-ordningen krever
Miljøplan trinn 2. Dette er et enkelt skjema som
definerer gårdens miljømål, gir en kort oversikt
over planlagt tiltak og en oversikt over
gjennomførte miljøtiltak på gården. Troms har
fått kr 1,9 mill av potten på 100 mill kr, beregnet
ut fra andelen fulldyrka areal i fylket (korn, potet
og grønnsaksareal veier dobbelt).
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Grøfting i Manndalen.
Foto: Ellen Reiersen
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Året 2012, en oppsummering fra
Rådgiveravdelinga.
Vinteren og våren gikk med til møter, kurs og
gjødslingsplanlegging. Til sammen har vi laget
352 gjødselplaner i 2012. Dette er en liten
nedgang fra 2011.
Våren ble kald og sein, 2-3 uker seinere enn
normalt. Dette førte til sein våronn, og sammen
med en kald og våt sommer, bidro dette til at
slåtta ble utsatt de fleste steder.
Flomskader
I juli kom flomkatastrofen i
Målselv, Bardu og Balsfjord. Store nedbørsmengder sammen med sein snøsmelting i fjellet
førte til at mange gårdbrukere i området mistet til
dels mye jord. Dermed forsvant også mye av
årets avling, både av gras og potet. Vi forstår
fortvilelsen, og har all sympati med de som ble
rammet.

Markdager
Det ble arrangert flere markdager med godt
oppmøte i år. De tre markdagene med tema
drenering, ble vist stor interesse. Også
markdagen med tema «Vatning av grønnsaker»
som ble arrangert i et demonstrasjonsfelt med
grønnsaker i Målselv fikk stor interesse.
Grønnsakene fra feltet ble til slutt til pryd og
smaksprøver på markedsdagen under
Landbruksuka i Balsfjord. Vi saster på å kunne
gjennomføre mange markdager til neste år også!
Høsten kom noe tidligere enn året før, men med
lite snø. Til sammen har vi tatt
omkring 550 jordprøver i 2012.

Gjennom hele året har vi ellers deltatt på, og
arrangert møter og kurs. Vi er involvert i
Økomelk-prosjektet til TINE, og har hatt besøk fra
NLR Hordaland med «Surfôrtolken».
Landbruk Nord har vært med på takseringer og
Vi har også, som i årene før, skrevet stoff til vårt
rapportering etter skadene. Dette arbeidet har tatt medlemsskriv, Landbrukstidende og Vekstnytt i
såpass med tid at vi blant annet ikke fikk tatt alle Nationen.
jordprøvene som vi burde i høst. Vi håper på
forståelse for dette, og lover å prioritere jordVi har også begynt å sende ut Grovfôrnytt til de
prøvetakinga i 2013. Vi har imidlertid fått tilsagn
som vi har e-postadresse til. Målet er å
på midler fra Fylkesmannen for å kunne skaffe
gjøre dette en gang pr måned, men i travle
oss mer kunnskap om flomskada fôr, og for å
perioder har det nok ikke alltid gått etter planen.
kunne følge opp de bøndene som ble ramma av Vi satser på ny frisk i 2013 og oppfordrer alle som
flommen.
ikke har registrert sin e-postadresse hos oss om
å gjøre dette. De vi ikke har e-postadresse til,
Avlingene har ellers variert. De fleste ser ut til å
prøver vi å nå med sms i forkant av
ha berget seg vinterfôr, selv om vi hører om
arrangementer. Noen av de større
enkelte som må kjøpe rundballer. På grunn av
arrangementene blir også annonsert i
sein første slått, ble også gjenveksten utover
lokalavisene.
høsten mindre enn normalt.
Uansett, hvis dere er i tvil, ta gjerne en telefon til
Potetavlingene ble svært små i år. Vi regner med din rådgiver for å høre om det er noe på gang i
at avlinga lå på omtrent 30 prosent av det
ditt område.
normale. Bærhøsten ble også sein, og noen
steder ble ikke bæra moden i det hele tatt.
Rådgiveravdelinga ble styrket i 2012.
Nytt av året er at Landbruk Nord har overtatt
Kristin Sørensen kom tilbake etter 1 år med
ansvaret for radiobjelleprosjektet fra
permisjon, og nyansatt rådgiver,
Fylkesmannen. Et spennende prosjekt, som vi
Arnulf Hole er på plass på Storsteinnes.
håper vil være av nytte for sauebøndene i
rovviltutsatte områder.
Vi går et nytt år i møte med mange spennende
Når det gjelder forsøks-aktiviteten, fortsetter en
oppgaver og oppfordrer våre medlemmer til å
del felt fra i fjor. Vi vil også legge ut
bruke oss aktivt.
noen nye felt i år.
Ta kontakt om dere har forslag til ting vi bør jobbe
med.
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Økologisk melkeproduksjon – noe for deg?
TINE har gjennom prosjektet «Økologisk melk i
Nord-Norge» satt seg som mål å øke produksjonen av økologisk kumelk med 46 nye
leveranseavtaler i Nord-Norge fram til 2015.
Markedet for økologisk melk er økende, og blant
annet satser forsvaret på bruk av økologisk melk.
I første omgang er det meieriet i Harstad som har
starta tapping av økologisk melk, men TINE
henter økologisk melk i det meste av Troms etter
avtale. Det er derfor ikke noe til hinder for at
melkeprodusenter i andre områder kan tenke på
omlegging.

Hvis du går med tanker om å legge om til
økologisk melkeproduksjon, eller lurer på om du
har forutsetninger for å gjøre dette, er det hjelp å
få. Sammen med TINE, tilbyr
Norsk Landbruksrådgiving Økologisk FørsteRåd,
ØFR, (før kalt Gratis FørsteRåd, GFR). Dette er
et tilbud hvor du helt uforpliktende (og gratis) får
en gjennomgang av gården og ressursene, økonomi og motivasjon.
Hvis du synes økologisk produksjon høres spennende ut, og du ønsker et ØFR, er dette er ikke
avhengig av om du er medlem i for eksempel
Landbruk Nord eller en annen rådgivingsenhet.
Ta kontakt med din TINE- rådgiver eller Landbruk
Nord om du er interessert!

Foto: Natalia Nemytova

Skifteplan mobil

Skifteplan mobil er en app hvor du får direkte
innsyn på planlagte og utførte tiltak fra din mobil,
PC eller nettbrett. Den også gir mulighet til å registrere endringer i løpet av vekstsesongen.
Appen vil virke på alle nyere smarttelefoner,
nettbrett, og datamaskiner.
Hvordan fungerer appen?

Passord og ID er personlig for hver driftsenhet.
Har du flere driftsenheter som er registrert,
kreves det en ny lisens for hver enhet. En lisens
koster 400 kr per år.
App med lisens er også et verktøy som kan
fungere som den «grønne boka», og tilfredsstiller
KSL-krav for noteringer i planteproduksjon og
plantevernjournal. Forutsett at funksjonen er tatt i
bruk og endringer er registrert.

Du installerer appen på din mobil dataenhet;
mobiltelefon, nettbrett eller PC og får tilgang til
Hvis du vil ta i bruk Skifteplan mobil, ta kontakt
gjødslingsplanen som din rådgiver satt opp for
med en av våre rådgivere for bruksanvisning
ditt bruk. Innsynsversjon er gratis og viser alle
med ID og passord .
planlagte tiltak for vekstsesongen, type og
mengder gjødsel, skifte for skifte.
Skifteplan mobil med lisens gir mulighet til å
registrere skiftevise endringer i sesongen, utført
arbeid, kalking, mineralgjødsling og bruk av
husdyrgjødsel og plantevernmidler. Utførte
endringer ved synkronisering mot databasen blir
tilgjengelig for rådgiver og registrerte data ligger
klar for gjødslingsplanlegging til neste år.
Lisensen kjøpes hos Agrodata ved bestilling.
Du trenger en ID og passord som du kan få fra
rådgiver i Landbruk Nord.
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Markdag på potet i Skibotn en nydelig høstdag.
Arrangert av vår rådgiver John Grønås.
Foto: Svein Eriksen

Fullbooket kurs i bruk av surfôrtolken. I verktøyet
surfôrtolken brukes fôranalysene aktivt for å
forbedre fôrdyrkingen og økonomi på gården.
Foto: Natalia Nemytova

Landbruk Nord arrangerte marked for første
gang på Storsteinnes i forbindelse med
landbruksdagan.
Foto: Unni Furumo

Markdag på vanning av grønnsaker hos
Olav Grundnes i Målselv.
Foto: Kristin Sørensen

Demonstrasjon av vanningsanlegg på
markdag , grønnsaker i Målselv.
Foto: Krisitn Sørensen

Vår rådgiver Arnulf Hole og assistent
Kristina Poskeviciene i aksjon med såmaskinen.
Foto: Kristin Sørensen
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Byggeteknisk planleggingsavdeling
Generelt
Planleggingsavdelinga har fokusert mye på
kjernevirksomheten, men også bidratt i
prosjekter og initiativ til støtte for
landbruksnæringa. Avdelingen la opp til tett
økonomioppfølging og økte inntjeningen
pr. årsverk. Uforutsett store pensjonsutgifter førte
imidlertid til at en ikke nådde forventet
økonomisk resultat.
Avdelinga har gitt innspill til strategiplan for LN.
Avdelinga bidrog aktivt i nettverket til
Norsk landbruksrådgivning gjennom ledelse av
fagutvalget for teknisk planlegging og samarbeid
om utvikling av felles systemer i NLR .
Vi har fortsatt arbeidet med markedstilpasning og
videreutvikling av avdelingas produkter. Det er
utarbeidet opplegg for gjennomføring av anbudsog tilbudskonkurranser for ulike entrepriseformer.
Det er økt etterspørsel etter bistand til gjennomføring av konkurranser, forhandling og kontraktsinngåelse. Flere ønsker også hjelp til
byggesøknad.
Bedriftens verneombud for kontoransatte er fra
planleggingsavdelinga.
Avdelingen har avholdt en intern samling og
avdelingsmøter hver uke og fra høsten av hver
andre uke. Ansatte i Tromsø har en kontordag
ved hovedkontoret hver 2. uke. Ledig kontor ved
vår avdeling i Bodø er leid ut f.o.m. desember til
FA Byggsørvis AS.
Avdelinga har sondert mulighetene for å ansette
en person til uten at tilsetting er besluttet.

Bygningsprosjektering
Innen kjerneområdet bygningsprosjektering på
gårdsbruk har vi i dag oppdrag over hele
landsdelen. Det foreligger ikke oversikt over
fordeling av sakene for 2012. Siden etableringen
av tjenesten i Landbruk Nord er det utført ca. 50
planleggingsoppdrag pr. år. Tendensen er svak
økning i etterspørselen fra Nordland og fortsatt
stabil tilgang på oppdrag i Finnmark og Troms.
Fordelingen mellom oppdragstypene synes å
være uendret. I forbindelse med prosjekteringsoppdrag er det gjennomført befaringer i en rekke
kommuner i Nordland , Troms og Finnmark.
Avdelingen har bidratt med rådgivning i noen
saker i andre fylker.
Byggeledelse
Byggelederoppdrag er utført i 3 saker i løpet av
året og tilbud er gitt i forbindelse med flere andre
utbygginger.
Andre oppdrag
I h.t. avtale med Innovasjon Norge er det utført
flere ferdiggodkjenning av bygninger og
utredninger av kostnader i forkant av
finansiering. Vi bidrog til forarbeid for påtenkt
bruksutbyggingsprosjekt i Finnmark i regi av
fylkesmannen.
Det er skrevet artikler til medlemsbladet og
våronnavisa. Vi har gitt innspill til ny utgave av
Norske anbefalinger for storfe.

Nyfjøsen til Svein Erling Håkstad, Bardu
Foto: Unni Furumo
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Arrangementer 2012
Arrangement
Kurs

Ytelse
Forelesninger

Tema
Bygninger for geit og
sau

Sted
Seinäjoki,
Finnland

Arrangør
ProAgria

Fjøsmøter
Etterutdanning

Orienteringer
Forelesninger

Geitfjøs
Geitskolen

Malangen

Kurs

Opplegg og forelesninger

Bonden som byggherre

Lakselv

Landbruk Nord

Kurs

Opplegg og forelesninger

Bonden som byggherre

Malangen

SNS
Nordenfjeldske

Markedsdag
Kurs

Stand
Forelesninger

Storsteinnes
Jølster

Landbruk Nord
Geithøyskolen

Kurs for bygningsplanleggere

Foredrag

Internkontroll

Garder

NLR

Kurs for bygningsplanleggere

Foredrag

Felles kostnadsoverslag
til NLR

Garder

NLR

Mentorordning

Besøk, veiledning

Prosjektering/
byggeledelse m.m.

Garder, Storsteinnes

NLR

Fjøsmøte

Orienteringer

Geitfjøs

Karlsøy

«Rekrutteringsprosjektet»
Balsfjord

Kompetansesenter geit

Planløsninger og logistikk

Tabell. Arrangementer planleggingsavdelingen har ytt bidrag til.
Kompetansehevingstiltak
Tiltak
Samordningsmøte
Personalsamling
Kurs for bygningsplanleggere
Studietur
Kursuka
ArchiCad nyhetskurs

Tema
Diverse
Diverse
ArchiCad videregående, div bygningstema
Sauefjøs

Varighet
2d
2d
2d

Sted
Bodø
Storsteinnes
Garder

Arrangør
NLR Nord –Norge
Landbruk Nord
NLR

1d

Lyngen

Bygningstema,
beitebruk, tjenesteutvikling
versjon 16

2d

Garder

Midtre Hålogaland
landbrukstjenester
NLR

½d

Tromsø

Graphisoft

Tabell . Kompetansehevingstiltak planleggingsavdelingen har deltatt i.
Nyfjøs hos Knut
Jonny Enoksen på
Andøy.
Foto: Kjell Arne
Skogheim
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Tøffe forhold for enga på kysten av Troms i vinter

Lite snø og mye regn i februar har gitt is i varierende tykkelse på jordene langs kysten i Troms.
Telemålerne som står langs kysten viser over 1 meter tele flere steder. På innlandet er forholdet
motsatt, med mye snø og lite tele. - Kristin Sørensen
Det beste som kan skje på kysten er at det
derfor fraråde, med mindre det skal være åkerkommer mye snø så snart som mulig, og at den vekster på jordet – eller våren drar ut i langdrag.
blir liggende helt til våren. Snøsmeltinga gjør
isen porøs, og gir luftveksling ned til jordoverflata
og graset. I motsatt fall vil et tett islag virke som
et drivhus når plantene begynner å røre på seg
til våren, og åndingsgassene kveler plantene.
Der det er mulig bør vannveier i snøen brøytes
for å få vatnet av jordene ved nedbør, og under
avtininga til våren. Forsøk sist på 1990-tallet
med svartkalk (Oddakalk) på is var dessverre
ikke noen suksess. Regn og smeltevann skylte
kalken av isen. Nå fører Franzefoss granulert
Oddakalk. Det er mulig at denne smelter seg
ned i isen og fester seg bedre (mengde: ca 30
kg/daa). Forsøk med spredning av sand på is
har stor effekt. Bruk tørr og rein sand
(sentrifugalspreder eller Bredalsvogn). Mengder
ned mot 100 kg / daa bør holde for å få perforert
isen. Det planlegges forsøk med sand og
Oddakalk i Troms i vår.
Et annet uheldig forhold om våren, er mye tele i
jorda, bar mark og sol. Plantene vil vegetere,
men får ikke tak i vann på grunn av telen, og de
tørker ut. Åting av snø for ekstra tidlig vår vil vi
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Telemåler i Skibotn.
Foto: Svein Eriksen
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Ensil lønnsomheten!
og bedrer

Kjøp ensileringsmiddel i god til før slåtten og sikre grunnlaget
for en god fettprosent i melka til neste sesong!
Sukker er et av utgangspunktene for en god fettprosent i melka.
Ensil har gjennom forsøk gitt svært høye sukkernivåer i grovfôret.
Effekt av forskjellige ensileringsmidler på
innholdet av vannløselige karbohydrater/sukker

www.felleskjopet.no
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Resultatregnskap 2012
Note

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

1

Sum driftsinntekter
Varekostnad

2012

2011

2010

31 074 871

25 782 467

26 408 376

6 041 445

6 102 502

6 836 948

37 116 316

31 884 970

33 245 323

(915 044)

(1 082 695)

(389 940)

Lønnskostnad

2

(34 921 382)

(27 920 606)

(30 426 858)

Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler

3

(89 000)

(96 473)

(78 567)

(2 465 133)

(2 488 156)

(2 911 446)

(38 390 558)

(31 587 929)

(33 806 810)

(1 274 243)

297 040

(561 487)

227 153

112 950

175 508

7 680

12 309

3 660

Sum finansinntekter

234 833

125 260

179 168

Annen rentekostnad

(61 891)

(27 156)

(6 474)

(50)

(450)

(0)

Sum finanskostnader

(61 941)

(27 606)

(6 474)

Netto finans

172 892

97 654

(172 694)

(1 101 351)

394 694

(388 793

306 359

(114 881)

108 862

Ordinært resultat

(794 992)

279 813

(279 931)

Årsresultat

(794 992)

279 813

(279 931)

(794 992)

279 813

(279 931)

(794 992)

279 813

(279 931)

Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Annen renteinntekt

5

Annen finansinntekt

Annen finanskostnad

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

4

Overføringer
Annen egenkapital
Sum
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Balanse pr. 31.12.2012
EIENDELER

Note

2012

2011

2010

446 725

138 346

248 861

446 725

138 346

248 861

245 000

334 000

394 508

245 000

334 000

394 508

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel

4

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.

3

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap

5

110 000

110 000

110 000

Lån til datterselskap

5

3 510 249

3 132 943

2 782 943

114 000

66 000

69 820

Sum finansielle anleggsmidler

3 734 249

3 308 943

2 962 763

Sum anleggsmidler

4 425 974

3 781 289

3 606 132

2 586 846

1 729 111

1 775 476

Andre fordringer

380 558

1 069 621

1 239 319

Sum fordringer

2 967 404

2 798 732

3 014 795

3 770 480

3 840 379

2 070 719

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

3 770 480

3 840 379

2 070 719

Sum omløpsmidler

6 737 884

6 639 111

5 085 514

11 163 858

10 420 400

8 691 646

Andre fordringer

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

6

Investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum eiendeler

2&7
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Balanse pr. 31.12.2012
2012

2011

2010

493 250

487 750

483 750

493 250

487 750

483 750

715 254

1 510 245

1 230 432

715 254

1 510 245

1 230 432

1 208 504

1 997 995

1 714 182

311 378

963 748

607 386

2 020

5 427

5 000

Skyldige offentlige avgifter

4 655 755

3 577 337

3 398 357

Annen kortsiktig gjeld

4 986 201

3 875 892

2 968 720

Sum kortsiktig gjeld

9 955 354

8 422 404

6 977 464

Sum gjeld

9 955 354

8 422 404

6 977 464

11 163 858

10 420 400

8 691 646

EGENKAPITAL OG GJELD

Note

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital

8

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

8

Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt

Sum egenkapital og gjeld
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Noter 2012
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har
videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps
Stiftelse.
De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og
godregnskapsskikk 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 grunn. Samvirkeforetaket for nedskrivning ikke lenger er til
stede.
Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet.
Samvirkeforetaket har ikke mottatt utbytte fra datterselskapet i året som har gått.
Pensjonsordninger
Selskapet har to pensjonsavtaler gjennom et forsikringsselskap en gjennom selskapets organisasjon.
Pensjonsordningene er tilskuddsbaserte ordninger. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. I tillegg er det en ytelsesbasert AFP ordning, hvor 75 personer inngår i ordningen og en er gått
ut i pensjon.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller
til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserende og 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
Offentlige tilskudd
Tilskudd resultatføres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kostnadsføring. Det
betyr at tilskudd resultatføres samtidig med den inntekten det skal øke eller kostnaden det skal
redusere. Investeringstilskudd resultatføres i takt med avskrivningen av investeringen, mens driftstilskudd føres mot den kostnads- eller inntektspost tilskuddet relaterer seg til. Tilskudd med
tilknytning til bestemte driftskostnader behandles som kostnadsrefusjoner.
Selskapet driver med utleie av arbeidskraft og andre tjenester i landbruket og er i betydelig grad
avhengige av tilskudd. En nettoføring av driftstilskudd vil i selskapets tilfelle gi et misvisende bilde
av aktiviteten og bruttoføring legges derfor til grunn.
Note 1 - Annen driftsinntekt
Samvirkeforetaket har mottatt offentlig tilskudd med kr 4,47 mill i 2012 mot kr 4,47 mill i 2011.
Selskapets drift og tjenestetilbud er helt avhengig av offentlige tilskudd og tilskuddene er derfor
inntektsført som ordinære inntekter.
Note 2 – Lønnskostnader og andre ytelser
Selskapet har hatt 113 årsverk i regnskapsåret.
Spesifikasjon av lønnskostnader:
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre Lønnsrelaterte ytelser og offentlige refusjoner
Totalt
Antall ansatte
Årsverk

2012
32 126 791
1 440 681
1 521 520
-237 565
34 851 427
548
113

2011
26 694 032
1 095 037
756 843
-625 406
27 920 506
508
101

Lønn til daglig leder utgjorde kr 586 185 og andre ytelser kr 6 711.
Selskapet har ytet godtgjørelse til selskapets styre på til sammen kr 125 000.
Selskapet har tegnet pensjonsforsikring for ansatte i henhold til loven om obligatorisk
tjenestepensjon.
Ordningen er innskuddsbasert. Selskapets bokførte pensjonskostnader tilsvarer betalt premie.
Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp eks mva:
Revisjon kr 75 000, andre tjenester kr 9 290, totalt kr 84 290.
Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01
Tilgang/avgang til kostpris
Anskaffelseskost 31.12

Datautstyr

212 506
0
212 506

Akumulerte avskrivning 01.01
Akkumulerte avskr. solgte AM
Årets avskrivninger
Akkumulerte avskrivninger 31.12

125 506
0
35 000
160 506

Bokført verdi 31.12
Avskrivningsmetode

lineært

32

52 000

Inventar

154 736
0
154 736
89 736
0
24 000
113 736
41 000
lineært

Utstyr

Totalt

239 371 606 613
0
0
239 371 606 613
57 371 272 613
0
0
30 000 89 000
87 371 361 613
152 000 245 000
ferdig avskrevet
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Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Formuesskatt
Endring i utsatt skatt
Skattekostnad

2012
2 020
-308 971
-306 951

2011
4 366
110 514
114 880

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring i fremførbart underskudd
Endring midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag
Nominell skattesats
Betalbar skatt

-1 101 351
0
1 092 971
8 380
0
28 %
-

394 694
0
-400 999
6 305
0
28 %
-

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:
Anleggsmidler
Fremførbart underskudd
Grunnlag for beregning av utsatt skatt
Nominell skattesats
Utsatt skatte (+) Utsattt skattefordel (-) -

22 598
-1 618 043
-1 595 445
28 %
446 725

30 978
-525 069
-494 091
28 %
-138 345

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.
Selskapet har følgende datterselskap:
EierStemmeBalanseført
andel%
andel% Årsresultat
EK 31.12.
Datterselskap:
Landbruk Nord Eiendom AS 100%
100%
100%
(3 582)
90 242
Konsernfordringer og -gjeld:
Gruppe i balansen:
Langsiktige fordringer
Kortsiktig fordringer/gjeld
Totale fordringer på datterselskapet

Pr 31.12.
3 625 916
0
------------------3 625 916

Pr 01.01.
3 308 943
80 000
------------------3 388 943

Samvirkeforetaket har stilt sikkerhet ovenfor Sparebank1 Nord med kr 1 500 000 med pant i
debitormassen for langsiktig gjeld i datterselskapet i forbindelse med kjøp av bygget i 2006.
Eiendommen er overført formelt i 2007, men overføringen er ikke tinglyst.
Avdragsplan vil bli fastsatt når styret ser at datterselskapet kan bære likviditeten, gjelden er
renteberegnet, men det er ikke tatt sikkerhet for utlånet.
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Note 6 – Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
Selskapets fordringer er vurdert til pålydende. Det er ingen av fordringene som er balanseført som
kortsiktige som har forfallstid lengre enn 1 år etter regnskapsårets slutt.
Note 7 - Bankinnskudd, kontanter og forpliktelser.
Bundne skattetrekkmidler utgjør pr 31.12. i år kr 1 227 971 og kr 100 000 bundet opp mot
særinnskudd. Selskapet har leaset flere driftsmidler, det er betalt forskuddsleasing som er
balanseført som langsiktig fordring og kostandsførers lineært over leieperioden.
Total årlig forpliktelse ligger rundt kr 120 000 i året, hvor de fleste har en løpetid over 50 måneder
etter regnskapsårets slutt.
Note 8 - Annen egenkapital

Selskaps
Kapital

Egenkapital 01.01
Nye medlemmer
Årets resultat
Egenkapital 31.12

487 750
5 500
0
493 250

Annen
egenkapital

Totalt

1 510 245
0
-794 993
715 252

1 997 995
5 500
-794 993
1 208 502

Norske Landbrukstenester (NLT) er en medlemsorganisasjon for avløserlagene/landbrukstjenestene i Norge.
NLT er eid og styrt av bøndene, gjennom styre og årsmøte.
NLT har som mål å arbeide for de lokale medlemslagene sine interesser. For å bedre bonden sitt driftsresultat, arbeidssituasjon og velferd, og å være et koordinerende ledd for styrking av samarbeid, kunnskap og felles målsetting.

NLT tilbyr medlemslagene/landbrukstjenestene:
Forsikring:

Datakommunikasjon:

Kurs og kompetanseheving:

Informasjon:

 Yrkesskade - yrkessykdomsforsikring.

Medlemslagene kan knytte seg
opp mot en landsdekkende
database ved hjelp av Lotus
Notes.

NLT arbeider hele tiden for at
medlemslagene, både administrasjon og styret, skal ha
den nødvendige kunnskap for
å gjøre en best mulig jobb for
bøndene.

NLT bruker internett
www.landbrukstenester.no, epost og Lotus
Notes databaser til å informere ut til medlemslagene.

 Ansvarsforsikring med oppheva
varetektsklausul.
 Underslagsforsikring.
 Formuetapsforsikring.
 Helseforsikring
 Reiseforsikring for daglig leder,
ansatte og styremedlemmer.
 Ulykkeforsikring, fritid, for avløser,
daglig leder og andre ansatte .

NLT tilbyr også terminalserverløsning for lagene.

Hvert år blir det arrangert
vårsamling og høstsamlinger
med aktuelle kurs og tema.

NLT utvikler felles materiell til bruk i medlemslagene. Håndbøker, timelister, informasjon m.m.
NLT har utviklet en felles mal for internkontroll i
medlemslagene.

 Konsernbilforsikring.

www.landbrukstenester.no
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Årsberetningen 2012
Landbruk Nord
Virksomhetens art:
Bedriften driver virksomhet på følgende steder: Rekruttering av arbeidskraft, tjeneste- og veiledningstilbud innenfor jord og plantekultur, samt forsøksarbeid, velferdsordningene, byggeteknisk
planlegging på Storsteinnes og på avdelingskontorene på Sjøvegan, Storslett, Tromsø og Bodø.
Fortsatt drift:
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede.
Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2013 selv om samvirke har hatt utfordringer
det siste året. Samvirke er iht styrets oppfatning, i en sunn økonomisk og finansiell stilling.
Redegjørelse for årsregnskapet
Omsetningen i selskapet økte fra kr. 31,6 mill i 2011 til kr. 38,4 mill i 2012. Økningen var budsjettert,
men økningen ble noe over hva som var forutsatt. Det er budsjettert med fortsatt økning i omsetningen i 2013.
Årsunderskuddet ble i 2012 på kr 794 992 mot et overskudd i 2011 på kr 279 813. Samvirkes ledelse har etter gjennomførte fusjoner og overtagelse av nye tjenesteområder forsøkt å hente inn effektivitetsgevinster, ledelsens grep har redusert andre driftskostnader i forhold til den økte aktiviteten.
Restruktureringen av samvirke har gitt utfordringer med hensyn til inntjening i rådgivnings- og plan
avdelingene. Styret ser at sammenslåing av ulike kulturer og holdninger til inntjening og aktivitet har
vært svært vanskelig. Etter styrets oppfatning begynner alle avdelinger å ta inn over seg de utfordringene som foreligger når samvirke ikke klarer å skape positive resultater. Ytterligere og hardere
grep vil bli gjennomført om ikke tendensen snus i 1. kvartal 2013.
Det har i 2011 medgått noe i underkant av kr 1,3 mill i utgifter til forskning og utvikling, deler av
forskningen er finansiert med offentlige tilskudd. Utgiftene er kostnadsført løpende, da kravene til
balanseføring ikke anses å være tilfredsstilt. Utgiftene er medgått til forskning på flere områder innen landbruket. Det forskes både på nye produkter og metoder for å videreutvikle og sikre landbruksnæringen. Forskningen har et langsiktig perspektiv, og ventes ikke å resultere i vesentlige
endringer i samvirkes omsetning, men er mer ment å komme medlemmene til gode.
Det har i løpet av året ikke vært investert i maskinvare eller andre anleggsmidler. Det er leaset nye
biler hvor forskuddsleasingen er finansiert direkte over driften.
Samvirkes likviditetsbeholdning var kr. 3,8 mill per 31.12.12, samme som året før. Samvirkes evne
til egenfinansiering av investeringer og drift er svært god.
Samvirkes kortsiktig gjeld utgjorde pr. 31.12.2012 89 % av samlet gjeld og egenkapital, noe svakere
enn fjorårets 81 %. Samvirkes finansielle stilling er tilfredsstillende, og kan pr. 31.12.2012 nedbetale kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest likvide midler.
Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 11,1 mill, sammenlignet med kr. 10,4 mill året før..
Egenkapitalandelen var 11 %, sammenlignet med 19 % pr. 31.12.2010.
Arbeidsmiljø og personale:
Sykefraværet i samvirke utgjorde 7 % (9 % i 2011) av total arbeidstid i samvirke. Samvirke har dermed sett resultater av igangsatte tiltak for å få redusert sykefraværet. Samvirke vil arbeide videre
med å redusere antall sykedager, og har satt i gang tiltak i form av rådgivning gjennom etablert bedriftshelsetjeneste og rullering av arbeidsoppgaver mellom ansatte.
Det er rapportert 5 yrkesskader i 2012.
Styret oppfatter arbeidsmiljøet for å være godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.
Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften.
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Årsberetningen 2012
Landbruk Nord
Likestilling

Samvirke har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.
Samvirke har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.
Samvirke har tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert.
Av selskapets 548 ansatte er 291 kvinner. Styrets leder er mann, men andelen kvinner i ledende stillinger er likevel høy. Det er totalt 113 årsverk og flesteparten av de ansatte er deltidsansatte, sesongarbeidere og helgearbeidere. Av de deltidsansatte er 250 menn og 298 kvinner.
Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn.
Miljørapport
Samvirke forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som er normalt for selskaper som
leier ut ansatte.
Årsresultat og disponeringer:
Styret foreslår følgende dekning av årets underskudd på kr 794 992.-.dekkes av Samvirkes opptjente
egenkapital.
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Navn
Salgsinntekt
Arbeidsklær
Salg Strøm messa
Klauvskjæring
Lønnstjenester
Grovfôrråd
Bærråd
Potetråd
Grunnavg.gjøds.plan
Gjødselpl.Grovfôr
Gjødselpl.grønns/bær
Gjødselpl. Potet
Jordprøver grunnavg.
Jordprøver pr prøve
Annonseinntekter
Salg beredskap
Billettsalg messa
Standleie m/mva
Inntekt messefest
Matsalg
Lønn avg.fri
Annen inntekt
Rammetilskudd
Kursinntekt SNS
Adm.tilskudd
Tilskudd landbruksvikar
Annen støtte kommuner
Prosjekttilskudd
Leieinntekt
Serviceavgift
Kontortjenester
Honorar LNE
Konsulenthonorar
Refusjon utg.m/mva
Prosj/Fag/Markdager
SUM inntekt:

Budsjett:
kr -1 936 300,00
kr
-13 000,00
kr
-10 000,00
kr -300 000,00
kr -25 949 828,57
kr -560 000,00
kr
-1 000,00
kr
-67 500,00
kr -206 640,00
kr -217 700,00
kr
-1 140,00
kr
-4 800,00
kr
-7 200,00
kr
-19 200,00
kr
-50 000,00
kr -780 000,00
kr -220 000,00
kr -232 500,00
kr
-25 000,00
kr
-36 000,00
kr -1 222 750,11
kr
-39 500,00
kr -2 057 150,00
kr -119 875,00
kr -244 000,00
kr -1 297 062,00
kr
-88 500,00
kr -1 593 650,00
kr
30 000,00
kr -324 000,00
kr
-5 000,00
kr -100 000,00
kr
-33 600,00
kr
-8 000,00
kr
-25 000,00
kr -37 765 895,68

Lønnsutgift:
Lønn, inkl.feriepenger
Forsikringer i arb.forh.
Gruppelivforsikring
Ulykkesforsikring
Yrkesskadeforsikring
Arb.giver avgift
Refusjon sykepenger
Kaffe/mat/personal
LO/NHO-ordningene
LO/NHO (AFP)
LO/NHO-refusjon (AFP)
Pensjonsforsikring OTP
Pensjonsfors. Ytelse
Annen personalkostnad
Bedriftshelsetjeneste
Sum Personal
Driftsutgifter:
Klauvskjæring
Frakt/Toll/Spedisjon
Kjøp komm.landbr.vikar
Beredsk.tilsk.kommuner
Kjøp av arb.tøy
Matinnkjøp messa/Landbr.dagan
Fremmedytelse
Småkostnader messa/Landbr.dagan
Prosj/Fag/Markdager
Forsøksmateriell
Rådgv.kost/Analycen - div.
Kursutgifter
Kursutgifter SNS
Prosjektutgifter
Sum Varekostnad:
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kr 31 187 911,93
kr
81 609,66
kr
93 150,00
kr
7 000,00
kr
280 590,77
kr
1 449 940,53
kr
kr
12 000,00
kr
47 496,00
kr
407 163,33
kr
-166 579,33
kr
387 450,00
kr
577 262,00
kr
7 000,00
kr
20 800,00
kr 34 392 794,88
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

20 000,00
3 500,00
300 000,00
100 000,00
12 000,00
8 000,00
600,00
8 200,00
20 000,00
4 000,00
13 000,00
71 000,00
5 000,00
110 500,00
675 800,00
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Avskrivninger

kr

Leie lokaler avg.fri

kr

500,00

Leie lokaler avg.pl.

kr

475 274,00

Felleskostnad eiend.

kr

25 240,00

Lys og varme

kr

51 860,00

Renhold

kr

11 930,00

Leie maskiner

kr

194 313,00

Driftsmatr.og småting

kr

2 000,00

Datautstyr

kr

20 000,00

Progr.vare årlig vedlikehold

kr

181 150,00

Rep./vedl.hold utstyr

kr

11 000,00

Revisjon

kr

101 000,00

Annen fremmed tjeneste

kr

4 800,00

Kontorrekvisita og trykksaker

kr

104 500,00

Avis,tidsskrift,bøker m.m.

kr

16 830,00

Møte,kurs,kontoransatte

kr

55 000,00

Telefon

kr

50 091,00

Datakom./Bredband

kr

99 703,00

Porto

kr

69 350,00

Drivstoff leiebil

kr

1 000,00

Statoilkort leasingbiler

kr

36 500,00

Vedl.hold transp.midler

kr

9 500,00

Forsikring transp.midler

kr

34 975,00

Annen konstn.biler

kr

1 000,00

Bilgodtgj. Oppg.pl.

kr

464 000,00

52 900,00

Refusjon reisekostnad

kr

Reisekostn. Ikke oppg.pl.

kr

150 000,00

Diettkost.oppg.pliktig

kr

15 000,00

Annonser

kr

36 000,00

Reklamekostnad

kr

41 000,00

Kontingent fradr.ber.

kr

231 759,00

Forsikring eiend./kontor

kr

24 245,00

Styremøter

kr

6 500,00

Årsmøte

kr

5 500,00

Bank-og kortgebyrer

kr

9 000,00

Annen kostn./gebyr

kr

6 000,00

Tap på fordr.

kr

17 000,00

Delsum

kr

2 579 920,00

Sum driftsutgifter

kr

3 255 720,00

-36 500,00

Finansinnt./-kostnad:
Renteinnt. Fra LNE

kr

-115 000,00

Renteinnt.Bankinnskudd

kr

-60 000,00

Renteinnt.Kundefordr.

kr

-10 000,00

Purregebyr Kunder

kr

-7 000,00

kr

-192 000,00

Rentekostnad annet

kr

2 500,00

Rentekostnad, kunde/lev.

kr

140 000,00

kr

142 500,00

Sum Finansposter

kr

-49 500,00

Resultat

kr

-166 880,80
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Arbeidsplan 2013
Markedsføring
Styret skal jobbe aktivt i forhold
til å delta på møter,
seminarer, etc. eks. landbrukskafe, fagdager og andre møteplasser hvor bonden er.
Landbruksmessa 2013
Landbruksmessa arrangeres
lørdag 29.6 og søndag
30.6.2013. I Balsfjord
kommune på Storsteinnes.
Landbruksuka i Troms
Arrangeres i tidsrommet 7.9. til
15.9.2013. Det vil bli ulike
arrangementer rundt i fylket.
Noen arrangement er fastsatt
som bl.a landbrukshelg 7.9 og
8.9.2013, samt markedsdag
på Storsteinnes lørdag
14.9.2013.

Økonomirådgivning
Driftsplanlegging og fokus på
økonomi, vil være et av satsningsområdene til Landbruk
Nord, samt taksering - og
verdivurdering av
landbruks-eiendommer.
Byggeteknisk kompetanse
Generell bygningsrådgivning,
bygnings planer for nybygg,
tilbygg, rehabilitering og ombygging. Landbruksbygg, bygg
for tilleggs-næringer, garasjer,
verksted, lager oa. Samt byggeledelse som inneholder:
kontraktforståelse, prosjektadministrasjon og oppfølging i
byggefasen.

Agronomi i Arktisk
Mer spisset rådgivning i forhold
til jord– og plantekulturer i
Nord. Faktorer som kort
sesong, klimaendringer, valg
av rett plantemateriale, samt
drenering vil være viktige
satsningsområder framover.
HMS — og
Internkontrollarbeid
Ekstra fokus på oppfølging av
krav regelverket stiller til HMS i
Landbruk Nord.
Systematisk HMS arbeid er
viktig i forhold til bl.a å
redusere sykefraværet, samt
påse at risikofaktorer og
områder kartlegges,
kontrolleres og hvordan vi
forebygger, avdekker og retter
opp feil.

Rekruttering
Formidling av oppdrag etter
bestilling av arbeidskraft.
Markedsføre ledige avløsere
eller oppdrag fortløpende på
hjemmesida. Kursing av
ansatte.

Se hjemmesida vår:
www.landbruknord.no

Følg oss på facebook
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EUROSKILT AVDELING NORD –
LEVERANDØR AV PRODUKTER INNENFOR
TRAFIKK, UTEMILJØ, AVSPERRING, REKKVERK
OG ANLEGG.
Euroskilt er en av Norges største leverandører på trafikk-, avsperring og
utemiljøprodukter, og har lager og salgskontor over hele Norge. Euroskilt
avdeling Nord har kontor og lager 3 steder i Nord-Norge, og har i tillegg til
Euroskilt kjerneområder lang erfaring med rekkverks- og anleggsprodukter.
Euroskilt har i mange år levert til både små og store prosjekter.
Ta kontakt med oss for en hyggelig prat og et godt tilbud.

Rør -dimensjoner fra Ø 40 - 3400mm

Fiberduk og geonett

Gjerder -tre og stål

Gårdsnavnskilt/ Tekstskilt

Vi har også strøsandkasser og brøytestikker.
For oversikt over våre produkter innenfor trafikk, utemiljø og avsperring, se
www.euroskilt.no . Våre anleggsprodukter kan du se her:
http://www.euroskilt.no/Kontakt-oss/Avdelinger/Euroskilt-Nord/Kundeinformasjon/
eller scan QR-koden for å gå direkte til oversikten.
Alle priser er eks. mva og frakt, og er gyldig til 01.07.2013. Priser gjelder for Euroskilt AS, avdeling Nord.
Tromsø
Skattøravegen 17, 9018 Tromsø
Tlf: 900 85 095 / 900 88 870

tlf 0 60 80 •
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Bodø
Klinkervegen 9, 8012 Bodø
Tlf: 75 58 81 00

www.euroskilt.no •

Mo i Rana
Nesnavegen 49, 8614 Mo i Rana
Tlf: 900 89 034

shop.euroskilt.no
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KONTORANSATTE
Kirsti Skog
100 %
stilling

Sekr/
prosjekt

Rådgiver
Jord-plante
Kontorsted:
Storsteinnes

John Grønås
100%
stilling

Rådgiver
Jord–plante
Økonomi
Kontorsted:

Arnulf
Hole
100 %
stilling

Hilde Vågsbø
Nøstvik
80 % stilling

Rådgiver
Jord–plante
Kontorsted:
Storsteinnes

Natalia
Nemytova
100 %
stilling

Regnskap/
Økonomi
Kontorsted:
Storsteinnes

Hilde Angell
80 %
stilling

Rådgiver
Jord–plante
Kontorsted:
Storslett

Ellen Reiersen
80 %
stilling

Sivilingeniør
Bygg
Kontorsted:
Tromsø, Holt

Svein
Johnsen
100 %
stilling

Ingeniør
Bygg
Kontorsted:
Bodø

Kjell Arne
Skogheim
100 %
stilling

Sivilingeniør
Bygg
Kontorsted:
Storsteinnes

Marit Gåre
80 % stilling

Ingeniør
Bygg
Kontorsted:
Tromsø, Holt

Roger Østvik
100 %
stilling

Daglig leder

Unni Furumo
100 %
Stilling

Lønnsadm.

Rådgiver
Jord-plante
Kontorsted:
Storsteinnes

Kristin
Sørensen
100 % stilling

Sekretær

Kontorsted:
Storsteinnes

Kontorsted:
Storsteinnes

Kontorsted:
Storsteinnes

Kontorsted:
Storsteinnes

Anne-Kariin
Staff
100%
Stilling

I tillegg til disse stillingene har vi 534 ansatte avløsere og andre ansatte som arbeider ute på gårdene.

Kalvemønstring på markedet . Kjempeflinke unger.
Foto: Unni Furumo
43

LT

.
P. P

P

OR

TA

PO

EN NOR
GE

ST

E
TO B

Returadresse: Landbruk Nord, Pb 113, 9059 Storsteinnes

