Velkommen til

Landbruksmessa
i Balsfjord 2015
27.–28. juni

Storsteinnes idrettsplass

n Husdyrutstilling
n Se nye maskiner/utstyr/traktorer
n Hopp i høyet + mye mer
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Landbruksmesseavisa
2015 utgis for

Produsent:
Nye Troms AS
Trykk:
Nr1 Trykk Tromsø

Velkommen til Balsfjord
og landbruksmessa!
Det er en stor glede å kunne invitere deg
til to flotte dager i Balsfjord, med aktiviteter
og fine utstillinger. Vi satser på ei messe
som viser hvilket stort mangfold vi har i
landbruket, og som viser næringas viktige
betydning for folket i landsdelen.
Landbruksmessa i Balsfjord er en
fagmesse for landbruksnæringa i NordNorge, men også et tilbud for alle som
ønsker å bli kjent med landbruket. Og ikke
minst; en viktig møteplass.
I år arrangeres messa for 19. gang, og vi
lover at vi har mye å by på! I messeavisa
finner du detaljert program, landbruksreportasjer, info fra våre annonsører og

mye annet. Vi ønsker spesielt å nevne
Torget, som er nytt av i år. Her samler vi
flere små utsalgsboder hvor produsentene
og produktene vil rullere i løpet av messedagene.
Dyreutstillingen vår er populær, og gir
både små og store mulighet til å bli kjent
med alle slags husdyr. I år gir vi ekstra oppmerksomhet til sikkerhet i landbruket.
Derfor deltar Statens Vegvesen for å informere om bruk av landbruksmaskiner i
trafikken. Vi har også besøk av Troms 4H,
som på lørdag tilbyr mange aktiviteter,
deriblant kjerning av smør.
Takket være et bredt og stadig voksende

utvalg av utstillere, og et faglig og
familievennlig innhold, kan vi garantere at
også årets messe blir av høy kvalitet. Så
kom derfor til messa og få gode tilbud!
Ta gjerne familien med, og nyt to dager
med aktiviteter og god mat. Vi har et flott
grillområde hvor du får kjøpt grillmat,
rømmegrøt, lapskaus m.m. I år har vi også
et eget område til campingvogner og
campingbiler. Ønsker du plass, ta kontakt
så fort som mulig.
Velkommen til Storsteinnes lørdag 27.
og søndag 28. juni 2015!

Redaktør,
artikler og bilder
Lill-Karin Nyland
Annonser:
Geir Evanger
Opplag:
18 000
Distribusjon:
Posten

LEDER I MESSEKOMITEEN: Unni Furumo.

Besøk vår stand på messa og diskuter
fremtidens landbruks- og distriktspolitikk
Ja til norsk mat!

SEKRETÆR I MESSEKOMITEEN: Anne-Kariin Staff.

REN BIL - kom til oss!


 


 

 
   

 
Ivar B. Prestbakmo

Jens-Olav Løvlid

1. kandidat, fylkestingsvalget

1. kandidat,
kommunevalget Balsfjord

Troms Senterparti

troms@senterpartiet.no

www.senterpartiet.no
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MØTEPLASS: Messa byr på så mange
slags møter.

GLEDER SEG: Å arrangere Nord-Norges største fagmesse for landbruket er ingen liten oppgave. Siste helga i juni skal alt være klart,
lover Unni Furumo (t.h.) og Anne-Kariin Staff i Landbruk Nord.

POPULÆRT: Høyhopping er fristende for
både små og store.

Klare for storinnrykk
BALSFJORD: Interessen fra
utstillerne er høyere enn
noensinne. Kanskje blir det
ny publikumsrekord på årets
messe?

MESSA
Alt ligger i alle fall til rette for ei landbruksmesse av både faglig og folkelig karakter.
Slår godværet til i tillegg, kan messeområdet på Moan, Storsteinnes, bli fylt til
randen.
– Vi har et større totalareal med utstillere
enn vi har hatt før. Det er kjempeartig at så

mange melder sin interesse for å delta, sier
leder av messekomiteen, Unni Furumo.
For alle
Messas innhold av utstillere, program og aktiviteter er bredt og mangfoldig.
– Dette er ei landbruksmesse, og vi har
selvsagt et landbruksfaglig grunnlag i det
hele. Derfor er det med utstillere som er
viktige for bønder og andre i næringa, sier
Furumo.
I tillegg har man de senere år satset på en
mer familievennlig profil. Dette blir
videreført også i år, med hopping i høyet,
eget telt med legobygging, dyreutstilling
og runderidning.
– I år kommer Troms 4H til oss, og de vil
ha egne aktiviteter for barn på sin stand.
Blant annet kan man lære å lage smør, sier

messesekretær Anne-Kariin Staff.
På dyrestanden blir det et bredt spekter
av husdyr; som ku, hest, sau, geit, gris,
boergeit, høner og kaniner.
Eget torg
På programmet finner vi blant annet
demonstrasjon av kjedegraver, en maskin
som foreløpig ikke har vært mye i bruk i
Nord-Norge. Det legges også opp til foredrag om trafikksikkerhet i landbruket fra
Statens vegvesen (se egen sak), samt foredrag fra Norsk landbruksrådgivning.
Begge disse foregår i amfiet i Storsteinnes
skole, like ved messeområdet.
– Brita Skallerud fra Bondelaget og
Merete Furuberg fra Bonde- og småbrukarlaget kommer til messa. De stiller opp
til samtale om hvordan man skal produsere

mat og utnytte ressursene i hele landet, sier
Staff.
Nytt i år er også Torget - et eget telt hvor
ulike småprodusenter er samlet. Her finner
vi blant annet handarbeid, småskalamat og
handverk.
Messa arrangeres av Landbruk Nord i
samarbeid med Balsfjord bondelag og
Balsfjord bonde- og småbrukarlag. I år er
også Nortura en samarbeidspartner, og
Storsteinnes idrettslag sørger for messepub
og god grillmat.
– Vi lover ei messe med et unikt mangfold,
her er noe for enhver smak, avslutter AnneKariin Staff og Unni Furumo.

Lill-Karin Nyland
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Oversikt over utstillere
Utstillere ute:

19 Statens vegvesen

1 Ess-Kay Import

30 Felleskjøpet Agri SA

2 Rørosbua as

31 DeLaval

3 HANEN Troms

20 NLR HMS

32 EIK-senteret

56 Odd-Ronald Nilsen
(MACHALE)

I

60 TINE SA

J Oriflame

Deltakere
på TORGET:

61 NORTURA SA

K Alslaget for Lyngshest

Lise Haugli

62 Sparebanken 1
Nord-Norge

L Troms Skogselskap

Mona Bakkeby

M Tromsøregionens
Landbruksforvaltning/
ALLSKOG

Havgull AS

4 Arctic Mustard AS

33 Logosol AS

5 Bonde og småbrukarlaget

34 Dagenborg Maskin AS

6 Bull Gård og Vang Gård

35 STENERSEN AS

7 Arctic Alpakka

36 Traasdahl AS

8 Arnesen Holand A/S

37

9 Dahlgården as

38 Åsheim Maskin AS

Utstillere
inne i teltet:

10 Norsk Fjell og bygdemat
Haraldsen’s AS

39 TEMA AS

A Landbruk Nord

40 Fjøssystemer Midt-Norge

a Nye Troms (kun lørdag)

41 Balsfjord sau og geit

B Birøkterlaget

50 VeMas as

C Hageselskapet Troms

14 Røde Kors

51 Fiskå Mølle

D Balsfjord Arbeiderparti

15 Balsfjord Turlag

52 AK Maskiner

E Troms Krf

16 4H

53 ORKEL AS

F Balsfjord Høyre

17 Ara Maskin As

54 Lantmannen maskin

G Lyngsalpan vekst as

18 Toolfarm

55 Sørkjos Storbil AS

H Troms senterparti

11 Nann-Hege Gårdvik
13 Inudstriverktøy/
Melkemaskinservice

63 Senja vgs
64 Midt-Troms Museum

VI HAR FORTSATT 2 LEDIGE
4-ROMS SELVEIERLEILIGHETER

Troms bondelag/
b.kvinnelag og Gjensidige

Marthahaugen Gård

STORSTEINNES SENTRUM - BOLIGER
 



  



 



  



 

  

 
   
 
 
 


Velkommen til idylliske Malangen!

Overnatting ved
sjøen i forbindelse
med Landbruksmessa
Besøk vår stand
på Landbruksmessa
lørdag 27. juni!

Hotellromrom
inkl. frokost

kr. 800,-

Leilighet
inkl. frokost

kr. 1.900,-

Tlf. 776 55 800 - www.malangen.com
booking@malangenresort.com

Tilbudet gjelder
nye abonnenter
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BILLIGE DEKK
STORT UTVALG – personbil,
traktor, maskin og lastebil.
BATTERI til alle typer kjøretøy.
Meget gode priser.
OLJESKIFT utføres på kort varsel.
Flushing av automatkassen.
TILHENGERE – salg og utleie.
Skaffer også deler og utfører service på hengere.

BRÅTHENS AUTOSERVICE AS • Tlf: 473 14 887 • e-post: kbbrauser@gmail.com
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MILJØRIKTIG: I ullsentralen på Nortura er det tre ansatte, men i perioder uten produksjon jobber de andre steder på anlegget. Baseleder Tom Rune Olsen sorterer ulla kjapt i de
ulike klassene.

Norsk ull er unik
MÅLSELV: Som første i
verden, får norsk ull nå
det offisielle miljømerket Svanen.

SAU
Det var Norilia, datterselskap til
Nortura, som tidligere i år meldte
gladnyheten.

- Sauehold har lange tradisjoner
her i landet, og vi er stolte av at
vårt langsiktige arbeid med
kvalitet og miljø nå gir oss
svanemerka ull. Den norske
bonden har en måte å drive
sauehold på som er unik, og som
vi alle kan være stolte av, sier Tony
Barman, leder av ullavdelingen i
Norilia.
Vi tok turen til mottaket på
Andslimoen for å finne ut mer.
- Vi sorterer ulla i 16 ulike klasser.

• Industriporter
• Garasjeporter
• Motorstyrte grindporter
• Personalporter
• Portautomatikk
• Lastebrygger
• Rullegitter

MEKANISK MONTASJE A/S





Alle klassene brukes til en eller
annen produksjon, ingenting kasseres, forklarer baseleder Tom
Rune Olsen.
Hvert år går det om lag 230 tonn
ull gjennom anlegget i kjelleren på
Nortura, fra gårder i Finnmark,
Troms og nordre Nordland. Det inkluderer både den klippede ulla
som bonden sender hit, og ulla
som klippes på Nortura i
slaktesesongen. Den ferdig
sorterte ulla blir presset og sortert
i 400 kg tunge plastpakker, som
igjen hentes og sendes til vaskeri i
England.
- Noe av ulla kommer tilbake til
Norge som garn og andre
produkter, mens resten går ut på
verdensmarkedet. Det er stas at
norsk og nordnorsk ull har fått
svanemerking, sier Olsen.
Prisforskjell
Det er mye bonden selv kan gjøre
for å få ulla best mulig kvalifisert.
- Det å ha en ren klippeplass har
mye å si, og at dyrene for eksempel ikke har mulighet til å dra
silo inn i båsen. Vi ser på hver fell
som kommer hit, og er nøye på utvalget.
Bonden får betalt etter hvilken
klasse ulla havner i. Og prisforskjellen er stor; for den dårligst betalte ulla får bonden 3,55 kroner
per kilo. For den beste hele 50
kroner.
- Det sier seg selv at det lønner
seg å levere ren og fin ull. Det er
også viktig for oss at sekkene som
ulla leveres i, merkes godt. På den
måten sikrer vi effektivitet og at
ulloppgjøret kommer til rett
person.
For noen år siden var ulla fra

LEVERANSE: Slik ser det ut når ullsekkene fra bøndene kommer inn.
Odd-Arne Rognmo står i mottaket.

Norge ikke regnet blant de beste
produktene i verden. Nå har dette
snudd, og det synes både Tom
Rune Olsen og Odd-Arne Rognmo
i ullsentralen er flott.
- Det er positivt for oss som ansatte også, det betyr jo at vi gjør en
god og riktig jobb i sorteringa.
Oversikt
For et utrent øye er det ikke lett å
forstå forskjellen på sorteringsklassene. Men Tom Rune, som står i
enden av et samlebånd, sorterer
kjapt og sikkert de ulike fellene.
Det er to års utdanning og praksis
som skal til for å bli godkjent klassifisør.
- Jeg stortrives i jobben, sier Tom
Rune og tar imot nok et parti ull fra
nordnorske sauer.
Norilia er den eneste ull-

produsenten i verden med lisens
til å svanemerke ulla. Det er svært
strenge kriterier som må fylles for
å oppnå en slik merking. Blant
annet skal alle trinn i verdikjeden
være kontrollert. Hele produktets
livssyklus vurderes, fra råvare,
produksjon, bruk og avfall.
Det er utfordrende å få en slik
oversikt i tekstilmarkedet i dag.
Store, globale aktører og mange
små lokale virksomheter i fattige
land, er vanskelig å kontrollere.
Den norske organiseringen av ullproduksjon sikrer oversikt.
Landets 10 000 sauebønder
leverer ull til sju ulike ullstasjoner,
deriblant Nortura Målselv.

Lill-Karin Nyland
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De vil (fo
o

GJENSYN: Alle fire ungdommene vi snakket med i 2011, jobber med landbruk eller dyr. F.v. Sandra Olsen, Brynjar Myhre og Saskia Gout. Preben S. Vestgård kunne ikke stille, men
driver i dag som bonde.

Landbruksmessa 2015 Side 9

ortsatt)
o
inn i landbruket
BALSFJORD: Sandra, Brynjar
og Saskia sto i 2011 på terskelen til å begynne på landbruksskolen. Fire år senere
brenner de fortsatt for landbruket.

REKRUTTERING
I 2011 intervjuet undertegnede fire optimistiske 16-åringer til messeavisa. De hadde alle
søkt seg inn på landbruksskolen på
Gibostad, og bar på et ønske om å jobbe
med dyr og landbruk i fremtiden. Vi tok
turen til gården Bakkemo i Balsfjord, der tre
av de fire ungdommene tok seg tid til en
prat. Hva hadde skjedd siden sist?
– Tre av oss fullførte landbruksskolen og er
utdannet agronomer. Den fjerde avbrøt utdannelsen for å hjelpe til på gården hjemme,
forteller Brynjar Myhre, som både underveis
i utdannelsen og etterpå har jobbet som avløser.
Han får med andre ord med seg verdifull
erfaring på sin vei inn i bondeyrket. For der
er han fortsatt like klar i sin sak:
– Jeg skal bli bonde. Det er det jeg kan og
vil, og ingen skal få skremme meg fra det.
Jeg er på jakt etter å få kjøpt gård nå.
Gårdskjøp
På hjemgården Bakkemo er det storebroren
som skal overta. Dermed er Brynjar på

Landbruksmessa 2011
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De vil gjerne bli bønder

LOVEND
markerer de beg
i landbruksnæ
Preben Skøld
Olsen, Brynjar M
bli bønder

 Fokus på rekruttering
NY GENERASJON: Preben, Sandra, Brynjar og Saskia har stor
tro på at det er mulig å leve av landbruket også i fremtida.
– Hvis man bare vil nok, får man til alt!
Det sier Saskia Gout fra
Nordkjosbotn. Hun understreker
dermed den optimismen som er gjennomgangstonen hos de fire ungdommene messeavisa snakket med i mai.
Alle fire har søkt landbrukslinja på
Gibostad fra høsten, og alle fire er innstilte på å bli gårdbrukere.
Men hvorfor velger de slik de gjør?
Frihet
For Sandra Olsen startet gårdsinteressen
da hun var lita.
– Jeg har alltid vært glad i dyr, og jeg
liker å arbeide med dyr. Jeg pleier å være
i geitfjøset hos besteforeldrene mine, sier
hun.
Hun gleder seg veldig til å begynne på
Senja videregående skole, som jo også
har et veletablert geit-miljø.
Både Brynjar Myhre og Preben Skøld
Vestgård er oppvokst på gård, og vil
veldig gjerne bli bønder sjøl.

– Dere er altså ikke skremt av dårlig
lønnsomhet og mye arbeid?
– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg setter pris
på den friheten bondeyrket gir, det å
slippe faste arbeidstider, sier Brynjar.
– Praktisk arbeid er det beste, mener
Preben.
Hesten blir med
Saskia Gout har lite erfaring med de
ordinære gårdsdyra, men hest kan hun.
Så skal hun også ha sin egen hest med til
skolen.
– Jeg skal bli bonde, det har jeg bestemt meg for. Jeg liker dyr, men har
ingen gård. Jeg får vel finne meg en
odelskar, sier hun og gliser bredt.
De forventningsfulle landbruksskoleelevene ser frem til nytt skoleår med nye
medelever og nye lærere. Og - med
masse lærdom om gårdsarbeid.
Lill-Karin Nyland

Faksimile fra Landbruksmesseavisa 2011

gårdsjakt. Og markedet er ikke akkurat oversvømt av brukbare gårder i drift.
– Jeg snakker mye med de bøndene jeg
jobber hos, og forteller dem at jeg er på utkikk. Så får vi se om noen vil selge når den
dagen kommer. Jeg trives som avløser, men
har mest lyst på egen gård.
For Saskia Gout var det hest som var
viktigst da hun valgte landbrukslinja. Det er
det fortsatt, og nå jobber hun for å få fagbrev
i hestefag. Så blir det mer skole etter det.
– Jeg skal bli veterinær. Jeg elsker fortsatt
å jobbe med dyr. Så selv om det kanskje ikke
blir et tradisjonelt bondeliv på meg, er jeg i
bransjen. Jeg kommer nok til å stikke innom
disse her når de er blitt bønder, ler hun.

Positivitet
Ungdommene er enige om at agronomutdanninga fra videregående var verdifull.
– Jeg tror de faglige kravene til bøndene
vil øke i fremtida, sier Saskia.
Sandra sa i 2011 at hun ville bli geitbonde.
Og drømmen er nå nærmere enn noensinne - hun skal med tid og stunder starte
med geit på besteforeldrenes gård.
– Etter landbruksskolen har jeg vært avløser og jobbet med sau og geit. Jeg vil fortsatt bli bonde, for jeg liker å jobbe med dyr
og være min egen sjef. Familien var skeptisk
før, men nå tror jeg de har skjønt at jeg
mener alvor, smiler hun.

Brynjar ser for seg å ikke drive større enn
at han klarer med det alene.
– Det å ha positive folk rundt seg, enten
familie eller andre bønder, er viktig. Så kan vi
lytte til råd før vi skaffer oss egen erfaring,
sier han.
Ungdommene vil gjerne benytte anledningen til å komme med en oppfordring til
generasjonen over seg.
– Flere skulle solgt gårdene i stedet for å
sitte på dem og la dem forfalle. Slipp ungdommen til, for vi vil inn i næringa!
Lill-Karin Nyland
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Industriverktøy IDG-Tools AS har i flere år levert verktøy og forbruksmateriale til bedrifter og verksteder. Vårt selskap, Industriverktøy IDG-Tools
AS er passert 10 år, og vi antar vi i dag er Skandinavias største privateide
aktør i dette marked, med en totalomsetning på 300 millioner. Vi har etablert oss i 6 land og har maktet å bli også et økonomisk meget solid foretak.

Boltsett Maxi M4-M16
2400 stk. bolt, 1400 skruer,
900 stk. nylock og 1400 stk.
mutterbricker. Totalt 4900 stk.
Ordinær pris: 15 623,-

7 995,Inverter Plasmaskjærer
6061/T inkludert
slangepakke.
Ordinær pris: 30 200,-

Kampanjepris:

kr

21 900,-

Cebora Mig/Mag Tristar sveis
Ordinær pris: 19 680,-

Kampanjepris:

kr

14 500,-

Få et fastnøkkelsett
med på kjøpet!
Ved kjøp av enten Boltesett, Plasma
eller Mig/Mag sveis får du et fastnøkkelsett 6-32 mm med på kjøpet!

Selger Terje Larsen - tlf 971 70 216 • www.idg-tools.as

Kompetanse - Erfaring - Fordelaktige priser
 
   
  
 



   





 
 
   

  
   
 
  
  
 
  
 

TROMSØ: FN har erklært at 2015 er
det internasjonale jordåret. Men hva
gjør stadig større maskiner og krav
om effektivisering med jorda?

JORDFORBEDRING

Kampanjepris:

kr

Med øye for

 

I skrivende stund er våronna i full gang på de fleste
gårdsbruk. Det er nå store deler av grunnlaget for god
matjord blir lagt, med jordstell som pløying, gjødsling,
harving og grøfting. For organisasjonen FN er målet å
rette vår felles oppmerksomhet mot en bærekraftig forvaltning av matjorda, og hvordan vi beskytter den
verdifulle naturressursen. Målet for Bioforsk, med flere
samarbeidspartnere, er å gi bøndene økt kompetanse
ute på jordet.
- Bakgrunnen er utviklingen vi ser i landbruket, med
stadig hardere mekanisering, større maskiner og krav
om å få mest mulig gjort på kortets mulig tid. Å ivareta
jorda får ofte mindre fokus og oppmerksomhet enn det
som godt er, sier avdelingsleder Odd Arild Finnes i
Bioforsk Holt, Tromsø.
Mark-dager
I det arktiske landbruket, og også i kornproduksjonen i
sør, ser man en tendens mot at avlingene flater ut. Den
jevne veksten i avling de senere år, er altså erstattet med
en utflating. Dette bekymrer flere.
- Det var Nordnorsk landbruksråd som først initierte
et slikt prosjekt. Nå tar vi det videre, og vi samkjører det
med et grovfôr-prosjekt i regi av Landbruk Nord, sier
Finnes.
Også Tine og Norsk Landbruksrådgivning er med i
prosjektet, som Bioforsk er prosjektledere for.
- Det vi skal gjøre i praksis, er å ha flere mark-dager
med fokus på blant annet drenering og grøfting, pløying, såing. Vi kommer også til å ha tema som jordpakking med store maskiner. Vi inviterer alle interesserte
bønder til å få økt kompetanse fra de beste fagfolkene
på hvert felt, sier Finnes, som tror de aller fleste bønder
ønsker å ha fokus på matjorda.
- Det er bare det at i en hektisk hverdag, som stadig
blir mer travel, må mange gjøre jordarbeidet fortest
mulig.
Større enheter
Flere bønder har de senere årene utvidet gårdene med
dyr og areal.
- I den forbindelse har man gjerne gode rutiner inne i
fjøset, men «glemmer» å tenke på det utenfor. Vi ønsker
å tilby bedre rådgivning og oppfølging fra jord til bås,
sier Finnes.
Man har lenge snakket om stordriftsfordeler. Nå er det
på tide å snakke om stordriftsulemper, og ta tak i disse,
mener Finnes. Det forskes også for å finne frem til mer
hardføre grassorter til det arktiske klimaet.
- I løpet av vinteren kommer det et eget grovfôr-studium i samarbeid med Senja videregående skole. Det
håper vi blir godt tatt imot, sier Finnes, og oppfordrer interesserte til å komme innom standen på messa.
Det vil også bli demonstrasjon av blant annet en
kjedegraver som lager lukkede grøfter.
Plogen
En av bøndene som har fokus på jordarbeidet, er Stig
Olsen fra Sletta i Balsfjord.
- Jeg er opptatt av at det arealet vi disponerer, både
leid og egen jord, skal tas vare på. Det er jo også fornuftig rent økonomisk, sier Olsen, som har et jordsmonn
som varierer fra leir til myr, sand og berg. Det krever at
han er ute og gjør seg kjent med hvert jordstykke, og at
detaljer som gjødselplaner og jordprøver er i orden. Han
høster totalt 12 eiendommer i tillegg til sin egen, og har
nylig tatt i bruk oppgradert fjøsbygning med løsdrift og
melkerobot.
- Det kan være utfordrende å holde i hevd det som tidligere bønder har lagt ned mye arbeid i. Men vi må bare
prøve, for vi kan ikke leve av høymuggel og hundekjeks,
smiler han.
- Hva er det viktigste jordforbedringsverktøyet?
- Plogen. Ingen over, ingen ved siden. Det er
arbeidsomt å pløye, men det lønner seg. Jeg pløyer mellom 5-30 mål hvert år, sier Olsen.

Lill-Karin Nyland

LIVSVIKTIG: Matjorda vår har ekstra oppmerksomhe
et
Odd Arild Finnes i Bioforsk.

or jorda

et i år. - Vi må ikke glemme jordarbeidet når gårdene blir stadig større, sier
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Klauvskjærertjenesten i Landbruk Nord:

Rekrutteringa i boks
BALSFJORD: – Det blir gjerne
12-timers dager når sesongen
er i gang. Men det går helt fint.

DYREHELSE
Det sier Solfrid Ramberg (26), som i disse
dager kjører rundt til kubønder i Målselv,
Lenvik, Dyrøy, Nordreisa og Balsfjord
sammen med klauvskjærer-kompanjong
Hermod Soleng. Etter bilen henger en
grønn maskin med krinkelkroker og ledninger. Det er kyrnes manikyr-boks.
– Vi investerte i denne for fem år siden, og
har ikke angret. Dyrene går inn i boksen, og
blir heist opp med brede stropper under
magen. Deretter tar vi alle fire klauvene etter
tur, sier Hermod Soleng.
Velferd
Klauvskjæring er god investering for dyrehelse, og i neste omgang, for gårdens økonomi. Bonden som får besøk i dag, Arnulf
Øvergård, mener klauvskjæring burde vært
påbudt to ganger i året.
– Klauvskjæring er noe med den gjeveste
tjenesten jeg kjøper. Disse to gjør faglig
godt arbeid, og resultatet er god dyrehelse.
I dag er det påbudt med gumimatter i
båsene. Det fører til at klauvene ikke slites
naturlig ned, men tvert imot vokser fritt. Det
er derfor anbefalt klauvskjæring minst to
ganger i året,
også
på
smådyr som
sau og geit.
– Vi bruker
vinkelsliper
med spesialskive for klauv.
Når jobben er
gjort, registreres dyret på
en liten datamaskin,
en
klauvterminal,
sier
Solfrid
Ramberg og
taster inn koden for kua som akkurat er
ferdig «frisert».
Dyret slippes løs, og får stå litt ekstra i sola
og snuse lengselsfullt mot jordene som for-

DYREHELSE: Slik
skal en ferdig
ku-manikyr
se ut.

tsatt ikke er
grønne.
Økonomi
Klauvlidelser kan hindre eller hemme fôropptak, og forstyrre dyrets normale adferd.

BOKS: Begge klauvskjærerne kan jobbe samtidig, mens dyret henger trygt i brede
stropper.

Dette kan igjen påvirke melkeytelsen,
evnen til å vise brunst, og hvor sårbar dyret
er for andre sykdommer. Med andre ord;
god klauvhelse gir friskere dyr og bedre
økonomi.
Klauvskjæring er en av tjenestene som
tilbys gjennom Landbruk Nord. Og når
Solfrid Ramberg nå har tatt sertifisering som
klauvskjærer, er det en tjeneste som vil leve
videre.

FAGARBEID: Bonde Arnulf Øvergård (t.h.) vet at når Solfrid Ramberg og Hermod Soleng dukker opp med
klauvskjærerboksen, blir det gjort skikkelig arbeid.

– Jeg er glad for å ha fått Solfrid som
kollega. Men på sikt må vi rekruttere flere,
for det er for sårbart å være alene hvis man
blir syk. Tjenesten er for viktig til at den
skulle stoppe opp, sier Hermod Soleng, som
har vært klauvskjærer i Landbruk Nord de
siste 16 år.
Lill-Karin Nyland

MENNESKEHELSE: Arbeidsstillingen med den nye skjæreboksen er
bedre enn ved den gamle.
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TILDEKKES: Neste vinter skal lundene dekkes til med spesialpapp, på den måten får man mindre snø og
is i flisvirket, forteller skogbruksleder i Allskog Troms, Magne Haugstad.

FLISLAGER: Her blir flisa lagret, inntil den kjøres ut på biler til kundene
og ender opp som varme.

Tror på skogbruket
BALSFJORD: I fjor åpnet
Allskog sin første flisterminal i
Troms. Den drøyt 1500 kvm
store hallen gir mulighet for
bedre kvalitetssortering.

SKOGBRUK
Det durer jevnt fra fliskutteren etter hvert
som Jan Are Kristiansen forer på med nytt
trevirke. Stammene kuttes opp til gyllenbrun flis, som via transportband havner
innerst i hallen, og blir liggende i dunger.
– Den store fordelen med å ha en slik hall,
er at man får et bedre produkt til sluttbruker,

og dermed bedre økonomi. Vi kan levere flis
uten is og snø, sier Magne Haugstad, skogbruksleder i Allskog Troms.
To måter
Allskog har lenge vært leverandør til blant
annet Kvitebjørn Varme, som igjen sørger
for oppvarming av Universitetssykehuset
Nord-Norge. Men før skjedde produksjonen
av flis rundt omkring, alt etter hvor Allskog
hugget virke. Nå kan virket kappes og kjøres
på bil til terminalen, som ligger i Balsfjord
kommune, midt i Troms.
– Vi har hatt rimelig stor tilgang fra lokale
bønder og skogeiere, for å få levert virke til
flising. Det er bra, sier Haugstad, som forteller at man fortsatt fliser en del ute.
– Vi har to måter å drive på. Enten kapper
vi opp og kjører hit på bil, eller så fliser vi der
vi er. Utfordringen med å kjøre virket hit, er

å få nok volum på bilene for at det skal være
god økonomi.
Det er datterselskapet Allskog bio som
drifter terminalen. Allskog bio produserer
treflis til både industrien og bioenergimarkedet. Hovedkontoret ligger i
Trondheim, og selskapet har operative
produksjonsterminaler i Sør-Trøndelag,
Troms og Namdalen.
Ingen unnskyldning
Hovedvirket i Troms er bjørk, men man tar
imot gran, furu og til og med vier.
Betalingen blir etter kvalitet, men tanken er
at skogeierne med dette kan få utnyttet
skogen best mulig.
– Det er fortsatt mange som hugger
skogen selv, og tar ut det beste til vedproduksjon. Resten kan man da komme hit
og få fliset opp. Det er ingen gullgruve, men

en bra ressursutnyttelse, sier Haugstad.
Terminalanlegget er nytt, og man er fortsatt i en utredningsfase med tanke på økonomi og praktisk gjennomføring. Men ett er
sikkert: Nå er det ikke lenger noen unnskyldning for skogeiere i Nord-Norge når
det kommer til skogpleie. Magne
Haugstads hovedansvar er nettopp å
taksere skogen, og sørge for gode kontrakter mellom skogeierne og entreprenørene.
– Helst ønsker vi et minimum på 1000
kubikk skog hvis vi skal komme og hugge
med vårt apparat. Flere steder har skogeiere
gått sammen og fått hugget flere eiendommer samtidig, sier Haugstad.
Lill-Karin Nyland
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Fakta:
n Allskog er et samvirke eid av skogeiere i Møre og
Romsdal, Trøndelagsfylkene, Nordland og Troms.
n Dette er den fjerde flisterminalen for Allskog
i Norge. De andre er lokalisert i Trøndelag.
n De største kundene i Troms er foreløpig Troms
Kraft varme AS og Finnfjord smelteverk AS.

FREMTIDSTRO: Da Allskog etablerte flisterminal i Balsfjord i fjor, markerte de fremtidstro på skogbruket i fylket. Målet i oppstartsårene er å levere 40 000 kubikk flis per år. Alle som vil,
kan levere virke hit.

%HV¡NYnUVWDQGSnODQGEUXNVPHVVD
%HV¡NYnUVWDQGSnODQGEUXNVPHVVD
Skilt/dekor
Totalleverandør av:
• Skilt
• Bil-dekor
• Roll-up
• Folier
• Laminering
• Plakater
• Bilder på lerret
• WallArt

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

Profileringsartikler:
• Arbeidstøy
Vii har
V
• T-skjorter
konkurranse
ved standen
• Fritidsklær
• Refleksvester barn/voksne
• Reklameartikler
• Gaveartikler
• Sydvest
Merk
in
a
v hu g
• etc ...
s og
post
kass
er

Ta
T
a kontakt
kon
med oss for
tilbud

Vi trykker
Vi
direkte dine bilder
eller tekst
på messa!

Parkveien 19, 906
9060
0 Lyngseidet
Lyngseidet
y
+47 77 71 03
03 17
wwwODYHNVWQRSRVW#ODYHNVWQR
wwwODYHNVWQRSRVW#ODYHNVWQR

Oteren, 9046 Oteren
+47 77 71 03 17
wwwODYHNVWQRSRVW#ODYHNVWQR
ww
wODYHNVWQRSRVW#ODYHNVWQR
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Driver godt med geit i no
NORDREISA:
Troms har fortsatt flest
geitebønder i landet.
I Nordreisa er stabil
tilgang på avløser og
faglig nettverk viktig
for hverdagstrivselen.

GEIT
Per i dag er det seks geitebruk
igjen i fylkets nest nordligste kommune. Kanskje ikke så mange,
men de som driver, er dyktige og
gjør prisverdig arbeid. Totalt
leverer de rundt 550 000 liter melk
til TINE hvert år, melk som i all
hovedsak blir til ulike typer ost.
Gården Marvik ligger fint til, et
steinkast unna E6 og med fjordutsikt som kan ta pusten fra de
fleste. Faktisk ligger alle de seks
geitebrukene i relativt nær geografisk avstand. Widar Marvik
overtok etter sin far i 1989, og fortsatte farens satsning på geit.
– Vi kunne ikke ha drevet så bra
uten at vi er aktivt med i drifta,
både jeg og Hilde, sier Marvik og
byr på kaffe ved kjøkkenbordet.
– Vi har klart å møte utfordringer og nedturer med ny giv.
Avlsarbeid
I dag har gården avlsbesetning.
Det betyr at Marvik skaffer bukkemateriell til andre besetninger. For
å ha avlsbesetning, må strenge
regler følges, og man må være
medlem i Husdyrkontrollen.
– Ei avlsbesetning kjøper ikke
dyr fra andre på grunn av smittefare. Alt påsett foregår via semin.
Akkurat nå har vi ti små bukker
som skal gentestes for videre avl,
forteller han.
Når bukkene er et halvt år, kan
de bli kåra. Deretter blir de solgt til
andre besetninger, og kan begynne karrieren som avlsbukker.
– De senere år er det avlet spesielt på å forbedre kasein-genstatus
i geitmelka. Det har mye å si for
egenskapen for osteproduksjon.
Genblanding
Marvik ser lyst på fremtiden, selv
om antallet geitebønder i Troms
har gått ned. Melkeproduksjonen
totalt har også gått noe ned, fra ca
28 til 21 millioner liter.
– De som driver i dag, er seriøse
og dyktige. Melkekvaliteten er

SATSER: – En gård i produksjon er bare til låns, og man må være innstilte på å gi den videre. Uten nødvendig vedlikehold og satsning er det samtidig
Widar Marvik, som bygde ut fjøset i 2007.

vesentlig forbedret de senere år,
og via sanering har dyrene fått
bedre helse, sier Widar Marvik.
Norsk geit er den dominerende
rasen i Norge, med en bestand på
om lag 30 000 dyr. De senere år
har man begynt å ta inn genmateriale fra andre raser, for eksempel fransk alpin. Årsaken er
blant annet ønsket om høyere
innhold av kasein i melka. I Widar
Marviks besetning ser vi tydelig

genmateriale fra franske slektninger. Flere av dyrene har gyllenbrun farge med sorte striper nedover ryggen.
– Det er også nødvendig, ut fra
innavlsproblematikk, å blande inn
nytt genmateriale i den norske
bestanden, sier Widar.
Ostepriser
Mens Marvik fordyper seg i franske gener, er det osteproduksjon

NISJE: Ruth Uhlving i produksjonslokalene på gården Vildenvang. – Jeg håper og
tror det vil produseres geitemelk i Nordreisa også i fremtiden, sier hun. (Arkivfoto)

som er hovedgeskjeften hos Ruth
Uhlving og Magne Henriksen. Fra
gården Vildenvang, noen kilometer lengre inn i Straumfjorden,
sendes modnet geitost og salatost ut på det norske markedet. I
2011 vant Vildenvang geitost gull
og bronse på Landsutstillinga for
gardsost, i tillegg ble den kåret til
Årets ost. I 2012 fikk de Arktisk
Verdiskapingspris og Bygdeutviklingsprisen.

EKSOTISK: Geitene på Marvik har franske gener.

– Vi tar om lag ti prosent av
melka til eget ysteri, resten
sendes til meieriet. Det er
kjempeartig med så mye fin respons på produktene. I fjor ble vi
tidlig utsolgt da vi deltok på
Matfestivalen i Tromsø. I år skal vi
ha med mer, sier Uhlving, som
også kommer til å sende salgsprodukter til landbruksmessa på
Storsteinnes.
– Hvordan ser du på fremtiden
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ANLEGGESGARTNER
vanskelig å få noen til å overta, sier

som geitebonde i Nordreisa?
– Vi nærmer oss pensjonsalder, og er usikre på om
noen av våre barn vil ta over.
Uansett ønsker vi sterkt at
gården skal være i drift. Så vi
håper på å finne kjøpere når
den tid kommer.

med maskinføreropplæring

En allsidig utdanning
med mange karriere- og jobbmuligheter!

Lill-Karin Nyland

Hvordan søker jeg tilbudet?
Tilbudet søker du i VIGO og opplæring i bedrift.
Etter gjennomført utdanning og avlagt fagbrev
eller kompetansebrev kan du søke jobb i ulike
bedrifter innen anleggsgartner og maskinentreprenørbransjen, et arbeidsmarked i
økning og utvikling.
Har du tatt fagbrev kan du i tillegg søke
allmennfaglig påbygging med tanke pa videre
utdanning.
Utdanningen gir deg rett til a søke lån og stipend i
Statens lånekasse. Rå videregående skole har
hybler til leie for samlingsperiodene.

UTDANNINGSLØPET
VG-1 Naturbruk • VG-1 Bygg og anlegg

Avløseren
viktig
Landbruk Nord har beredskapsavløser i 60 prosent stilling i Nordreisa. Det er en ordning som ifølge Widar Marvik
gir en ekstra trygghet.
– Det er absolutt en fordel å
ha stabil tilgang på avløser,
hvis man skulle bli syk. I tillegg
er avløseren ansatt i 40
prosent stilling her på gården,
og det sikrer hans stabilitet
ytterligere, sier Marvik.
Også på Vildenvang er avløserforholdene stabile.
– Vi har ansatt en mann i full
stilling, og bruker Landbruk
Nord til det administrative.
Det er en trygghet, sier hun.

Søk opplæring i bedrift i VIGO • Anleggsgartnerfaget
1 uke fellessamling

Har du gjennomført VG-1 Naturbruk eller
Vg-1 Bygg og anlegg?
Rå videregående skole i nært samarbeid
med Maskinetreprenørenes forbund, MEF,
har på oppdrag fra Troms fylke utviklet et
nytt og spennende utdanningsløp for anleggsgartner. Tilbudet gir deg også mulighet
til å ta kompetansebevis for masseforflytnings- maskiner og førerkort for traktor.
Se reklamefilm:
SE
Utdanningen går over tre år etter
endt VG-1 Naturbruk eller VG-1 Bygg og
anlegg, og omtales som en vekslingsmodell.
Navnet vekslingsmodell har den fått fordi
du i løpet av de tre årene veksler mellom
bedrift og skole, og hvor omlag 8 måneder
er på skole. Skolesamlingene er plassert i
vinterhalvåret. Øvrige del av opplæringen
skjer i bedrift.

3 mnd. bedrift
4 mnd. skole • 2 fellesfag + programfag, emnekurs og teori
8 mnd. bedrift
4 mnd. skole • 2 fellesfag + programfag, emnekurs og teori
14 mnd. bedrift

FAGPRØVE • KOMPETANSEPRØVE
FØLG OSS PÅ

FACEBOOK:

OKAB
Region Nord

Tlf. 75 64 34 40

www.okab.no

www.ra.vgs.no

«Vennskap & muligheter» – Besøk våre internettsider: www.ra.vgs.no
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Landbruk Nord i endring
BALSFJORD: Mye vil
skje med Landbruk
Nord i året som
kommer. - Vi vet ennå
ikke hva endringene vil
ha å si, sier daglig leder
Unni Furumo.
For 10 år siden ble Troms landbrukstjeneste, Balsfjord og
Storfjord driftsplanring, MidtTroms forsøksring, Nord-Troms
forsøksring og Sør-Troms forsøksring fusjonert til Landbruk Nord.
Etter fusjoneringen var Landbruk
Nord medlem av to hovedorganisasjoner:
Norsk
Landbruksrådgivning og Norske
Landbrukstjenester.
– Norsk Landbruksrådgivning
skal legges om fra 38 til 9-10
regioner. Det betyr at også
Landbruk Nord vil måtte omorganiseres, og det er den fasen vi
er inne i nå, sier Unni Furumo.
Det er et komplekst system som
skal endres, og Furumo
karakteriserer prosessen som omfattende.
– Vi vet per i dag ikke hvordan
Landbruk Nord vil se ut i
fremtiden. Et alternativ er at alle de
tre nordligste fylkene blir én
region, eller at Troms og Finnmark
blir én.
Konkurranse
Lederen håper selvsagt at
Landbruk Nord til sist vil komme
ut som en styrket organisasjon,
men foreløpig må alle smøre seg
med tålmodighet. Det er nedsatt
en gruppe bestående av to tillitsvalgte og en ansatt, som skal
kartlegge kompetansen og
driften i alle enhetene. Innen 1.
januar 2016 skal en løsning være
på bordet.
– I beste fall klarer vi å ta vare på
og videreutvikle det vi har. Vi må
samtidig være åpen for at det

NYE TIDER: Også Landbruk Nord må gjennom omorganisering i tiden som kommer, sier daglig leder Unni Furumo.

kommer andre løsninger, sier
Furumo.
Landbruk Nord har i dag
arbeidsgiveransvar for 150 årsverk
innen avløsere, klauvskjærere,
sesongarbeidere, beredskapsavløsere, kontoransatte og
rådgivere.
– Det som i alle fall er sikkert, er
at vi er avhengige av at bøndene
bruker oss. Jo mindre bruk, jo mer
må vi skjære ned. Vi merker at det
er færre bønder i dag enn da vi
startet opp, og økt konkurranse i
markedet, sier Furumo.
Landbruk Nord har et eget eiendomsselskap, Landbruk Nord



  


eiendom AS, som eier bygget
hovedkontoret er lokalisert i.
Forretningsbygget
på
Storsteinnes er i to etasjer, og per i
dag er alle kontor og lokaler leid
ut.

– Totalt er det syv leietakere i
bygget, og det skaper en stabil
situasjon for oss, sier Furumo, som
er spent på fremtiden.
– Landbruk Nord er blitt et godt
innarbeidet varemerke, og vi får

gode tilbakemeldinger fra våre
medlemmer. Målet vårt er en fortsatt sterk og levedyktig organisasjon.
Lill-Karin Nyland

    
     
    

  


KONTROLLRÅDET



LÆRERIKT: Dette er noen av deltagerne på forrige NUG-kurs. F.v. Inge Skognes, Alf-Sindre Rognmo,
Helene Pedersen, Gunhild Skogstad. Kursledere Christian Brevig og Mats Olsen. (Foto: Anne-Kariin Staff)





   


  

Næringsutvikling på gården
Vi har tidligere skrevet om prosjekter i regi av
Landbruk Nord, blant annet samarbeid med
Russland om praktikantordning i landbruket. Dette
prosjektet videreføres, samtidig har man andre ting
på gang.
– Vi har et spennende opplegg med
Næringsutvikling på gården, kalt NUG. Det er et bedriftsopplæringsprogram på fem samlinger, beregnet både på ferske gårdeiere og de som driver fra
før, sier Unni Furumo.
I løpet av kurset får deltagerne konkret rådgivning

på sin idé eller sine produkter.
– Det kan være at man ønsker å skape nisjeprodukter fra gården, at man vil starte gårdsturisme
eller Inn på tunet. På kurset lærer man å se hvilke
muligheter som finnes, og man får bedriftsrelatert
rådgivning innen økonomi, markedsføring og bedriftsplanlegging, sier Furumo.
Hvis det er nok interesse, startes nytt NUG-kurs opp
fra høsten av.
– Det er bare å ta kontakt med oss for mer informasjon, sier Furumo.
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Besøk vår stand
for å se vårt brede spekter
av utstyr!

Hansen
PROTECTION





Går du med tanker om
utvendig gjødselkum?
Helly Hansens representant vil være
til stede på messa!

Følgende produkter vil vises
under Landbruksmessa:
• Lam-/Kjefôringsautomat
• Kalveforingsautomat
• TKS kombikutter
• Gjødselkumme
• DeLaval mikser
• Moving Floor liggebås
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MILJØKU:
Storfe er ansvarlig for 72
prosent av landbrukets metanutslipp, ifølge
Agropub.no, en
nettside for
økologisk landbruk.

Bønder tenker klima
BALSFJORD: Prosjektet
«Klimatiltak på gården» skal
sette fokus på klima i jord- og
skogbruket.

MILJØ
– Det snakkes mye om miljø og klima i disse
tider, fra de tyngste organisasjonene og til
den enkelte forbruker. Men kanskje sees det

for lite på hva vi faktisk kan gjøre, sier
rådgiver Gunnar Kvaal på Tromsøregionens
landbrukskontor.
Prosjektet «Klimatiltak på gården» har fått
støtte fra Fylkesmannen i Troms, og eies av
Allskog. Det er forankret i Balsfjord, og målet
er å kartlegge og deretter inspirere også
skogeiere og bønder til å tenke klima.
Karbon
– Ved å legge inn variabler som dyretall,
gjødselmengde, skogareal og mer, kan man
komme ut med et slags klimatall for sin

gård. Det er dette vi vil vise bøndene som
kommer innom standen på messa, sier
Gunnar Kvaal, som oppsummerer med at
utslippene fra jordbruket i Balsfjord stor
grad fanges opp av skogen.
– Skog binder karbon i store mengder.
Samtidig er det noen andre gasser som ikke
bindes av skogen, som metan og lystgass,
som også kommer fra landbruket. Vi ønsker
å bevisstgjøre bøndene litt på dette.
Forurensningsgraden fra norske gårdsbruk har gått ned, i takt med at fokus på utslipp og forsøpling har gått opp. Samtidig

er det ikke så lett å orientere seg i jungelen
av informasjon når det gjelder klima,
kanskje særlig i landbruket.
– Jeg synes dette er et bra prosjekt. Vi
ønsker jo at landbruket i sum skal bidra
positivt til klima. Og hvis det ikke gjør det,
må vi kunne se på hva vi kan gjøre, sier Heidi
Elvebo, leder i Balsfjord bonde- og småbrukarlag.

Lill-Karin Nyland

   



Menneskeverd i sentrum

  
     
  
  
       
        

Et parti å feste lit til i

 

landbruksforhandlingene!



 

Møt oss på messa!

Møt Widar Skogan og flere
KrF-politikere på stand.
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Dere treffer oss på landbruksmessa!
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Satset på gård – fikk to
BALSFJORD: De ble geitebønder nærmest over natta, da
forpakteren sa opp avtalen. Fem år senere ble de spurt om
å overta et sauebruk også…

GENERASJONSSKIFTE
Helle Heimro (32) og Jan-Børge Skoglund
(35) har det med å være impulsive og si ja
til noe de ikke helt aner omfanget av. Men
de har ikke angret. Tvert imot har de
følgende oppfordring til andre som
vurderer å ta over:
– Hopp i det! Har du lyst og interesse, går
det meste seg til etter hvert.
Kjapt valg
Sola skinner gjennom den åpne fjøsdøra,
og geitene stirrer lengselsfullt ut. Fortsatt
er jordene dekket med snø, og det skal gå
noen uker til før de kan slippes på friskt
skogsbeite. Men de kjenner at tiden
nærmer seg. Like god forberedelse fikk ikke
det unge paret fra Balsfjord.
– Vi flyttet hjem fra byen i 2007, for vi
ønsket at ungene skulle vokse opp på
landet, slik vi selv hadde gjort, forteller
Helle.
Paret bygde seg hus på Helles hjemgård.
Geitebruket var forpaktet bort, og skulle
være det i lang tid. Men så ble avtalen sagt
opp, og valget måtte tas brått. Skulle de ta
over? I så fall måtte det skje nå. Selv om det
egentlig ikke passet. Begge hadde fortsatt
full jobb, og Jan-Børge pendlet til Tromsø
hver dag. Om de overtok, ville de måtte ta
jobben med sanering.
– Vi måtte bare hive oss rundt. Det var
tross alt bedre å ta over enn å kvitte seg
med dyrene, for så å måtte kjøpe nye
senere, sier Helle.
Dermed var de geitebønder, med 90 000
i kvote.

– Frem til høsten 2012 var vi begge i full
jobb, men da sa jeg opp og ble bonde på
heltid, sier Helle, som i dag ikke helt fatter
hvordan de klarte seg den første tiden.
To bruk
Jan-Børge fortsatte å pendle til jobben som
serviceleder. Helt til den unge familien i
vinter fikk nok et stort valg i fanget. Da var
det bare å si opp.
– Jeg har trivdes i jobben min. Men det
føltes godt å bli bonde på heltid nå. En lettelse, sier Jan-Børge.
Og det var ikke hva som helst som fikk
ham til å ta steget. Det var faktisk faren som
spurte om ikke paret var interessert i å
overta hans sauebruk med det samme, og
drive dette samtidig med geitebruket?
– Nok en gang fikk vi rimelig kort tid på å
tenke oss om. Fortsatt vet vi jo ikke helt
hvordan det blir, men jeg ser lyst på det. Nå
står lamminga før døren, samtidig som
kjeinga er overstått. Når sauene er i skogen,
er det tid for våronn, sier Jan-Børge.
Viktig støtte
Det unge paret trekker frem rådgivning og
landbruksfaglig støtte som avgjørende for
hverdagsdrifta.
- Det å ha flinke folk på landbrukskontoret, i TINE, på Landbruk Nord og andre
steder, har så utrolig mye å si. Det koster litt
å sette oppgavene bort til andre, men det
er det virkelig verdt, sier Jan-Børge.
I de drøye fem årene siden overtakelsen
av geitebruket, har paret vært gjennom

SAUEBØNDER: Med unger på gården, blir smålammene snart folkevante.

sanering, drøye 1,3 millioner kroner i investering på fjøset, og mye jobb både inne og
ute. Foreldrene deres har stilt opp som
gårdshjelp, og Helles far er nå ansatt som
avløser. Han går i en ring på fem bruk.
– Vi har hatt viktig støtte i foreldre og
svigerforeldre. Særlig i en oppstartsfase
hvor alt skjer nærmest samtidig, er det godt
å ha en handsrekning eller to, smiler Helle.
Ungt miljø
Målet i år er å fylle kvota, siden de nå er
oppe på forventet produksjonstall etter
sanering. På sikt tenker de å ordne plass til
mer ungdyr.
– Kanskje vil vi også øke antall vinterfôra
sau. Vi må bare se hvordan det går seg til,
sier Jan-Børge, som har fått kommentarer
på om det ikke er tungvint å måtte kjøre
mellom to gårder.
– Jeg flirer litt da, for før pendlet jeg tross
alt tre timer hver dag. Åtte kilometer er

VELKOMMEN TIL LANDBRUKSMESSA
OG BALSFJORD KOMMUNE
“Midterst” i Troms,
“Midterst” i Nord-Norge,
SENTRALT VED E6, E8 og KAI.
Viktigste industriområde
med kai: Bergneset.

Nord-Norges
“Landbrukskommune nr. 1”

ingenting. Men jeg har innredet meg en
aldri så liten hybel i forbindelse med
lamminga.
De senere år har flere unge kommet inn
i geitemiljøet i Balsfjord. Helle og Jan-Børge,
med sine to gutter på åtte og 12 år, ser lyst
på fremtiden.
– Ja, det er mye jobb og lite fritid. Rike blir
vi heller ikke. I alle fall ikke på penger. Men
dette er det livet vi har valgt, og vi stortrives,
sier Jan-Børge.
– Jeg kunne ikke tenke meg å ikke drive
gård, sier Helle, som på sikt ønsker å jobbe
innenfor omsorgsyrket igjen. Det er det
hun er utdannet i, men mens mannen
pendlet var det hun som var hovedbonde.
- Nå er det han som er bonden på gården,
smiler hun.

Lill-Karin Nyland

Balsfjord VVS AS
Din totalleverandør av løsninger
innen vann og varme!
Grindbakken 20
9050 Storsteinnes

Tlf 77 72 01 97
Mob 918 63 335

Landbruk og Transportservice AS

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

   

       


   
   
  
  



 

balsvvs@online.no
www.vvseksperten.no

Besøk vår stand!
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GODT MOT: - Vi har ikke angret på at vi valgte å ta over bruket, selv om det tilsynelatende ikke passet akkurat da. Ting går seg til underveis, sier Helle Heimro og Jan-Børge Skoglund.
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ØVELSE: Bildet viser videregående scooterkurs i 2011, avholdt i Fjellbygda. Her var det deltagere også fra Finnsnes, Lyngen og Bardu. (Foto: Privat)

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

MESSA
Det er høy aktivitet i Balsfjord Røde Kors,
et hjelpekorps stiftet for 15 år siden. Leder
Anne Marit Hansen forteller at det er ca 25

kvalifiserte førstehjelpere i laget, og totalt
60 medlemmer.
– Vi har satset sterkt på kompetanseheving, noe som gjør at folk har strømmet til
laget. Men vi tar gjerne imot flere
medlemmer. I Røde Kors får en tilgang til

mange slags kurs, for eksempel førstehjelpskurs, lederkurs, idrettsskadekurs
med mer.
Hjelpekorpset er i praksis frivillig
samfunnsberedskap, og gjennom årene
har det vært mange tilfeller hvor de har
blitt kalt ut. Hjelpekorpset har som en
primæroppgave å bistå ved søk- og redningsaksjoner. For å delta i slike må
medlemmene være godkjent innen de
relevante fagområdene. I tillegg selger

korpset førstehjelpskurs til lag og bedrifter.
– Vi vil ha stand på messa, og stille med
uniformert personell. Vi har også
hjertestarter med. Om noe skulle skje, eller
at man pådrar seg skader av et eller annet
slag, så er vi der, sier Hansen.

Lill-Karin Nyland


 

•
•
•
•

Datakurs
Rens av PC
Alt av datahjelp
Backup løsninger
Nybegynner- og
videregående kurs

Vi forhandler
irusPanda antiv
program
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NYTT MARKED: Fjøssystemer startet i Gudbrandsdalen for 35 år siden, og nå kommer de nordover for fullt. De tilbyr blant annet innredning til sau. (Foto: Privat)

Nordover med fjøssystemer
FÅVANG: Bedriften Fjøssystemer er 35 år i år. Det markerer de med å ansette
sin første selger i Nord-Norge.

MESSA
De er totalleverandør til landbruket, og tegner, bygger og
monterer alt fra selve fjøset til innredningen. Fagansvarlig for sau,

Knut Evensen, forteller til messeavisa at de nå ser frem til å konkurrere på det nordnorske
markedet.
- For få år siden begynte vi for
alvor å se et økende behov for
bygg og innredning til sau. En del

bruker fortsatt tre-innredning,
men etterspørselen etter enklere
og bedre løsninger øker, sier han.
Også etterspørselen fra bønder
i nord har vært merkbar, derfor
satser nå bedriften også her. De
har ansatt Glenn Peter Knædal,

NY MANN: Glenn Peter Knædal skal selge fjøssystemer i nord.

som begynner i jobben 15. juni.
Han kan du dermed treffe på landbruksmessa.
- Knædal vil være behjelpelig
med å planlegge og selge løsninger til småfe- og storfefjøs i de
tre nordligste fylkene. Vi ser frem til
å møte nye kunder på messa, sier
Evensen.

Trenger du
ELEKTRIKER?

Lill-Karin Nyland
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NYTTEDYR: Antallet hester har økt de senere år, ikke bare i Balsfjord. Her ser vi lyngshesten Næsti i bruk i sauegjeting på fjellet. Eier er Peter Bruvold. (Foto:Privat)

Vil vise nytten i hesten
BALSFJORD: Hesten er kanskje ikke en livsviktig faktor på
gården i dag. Men den kan jaggu være nyttig likevel.

MESSA
Og det skal driftige bønder og hesteeiere fra
blant annet Balsfjord, Målselv og Lyngen

vise deg i løpet av landbruksmessa.
– Vi ønsker å demonstrere noe av
bredden i bruken av hesten. Mange forbinder hest kun med sportsridning som

sprang og dressur. Men hesten er også et
bruks- og nyttedyr, forteller Katrine Lunde,
som selv har lyngshest.
På messa vil noe av den praktiske bruken
av hesten demonstreres. Lunde vil ikke avsløre hele programmet, men sier på
generell basis at hest for eksempel kan
nyttes til gjeting, terapiridning, turridning
og mye mer. Fortsatt er hesten også i bruk

som hjelper i skogen hos enkelte bønder.
– Nordnorsk hestesenter vil i samme ånd
holde kløvkurs lørdag. Det anbefales på det
varmeste, og det er bare å melde seg på i
løpet av messa.

Lill-Karin Nyland
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DEN LILLE ELEKTROGIGANTEN
HAR KNALLGODE TILBUD I BUTIKKEN UNDER LANDSBRUKSMESSA 2015
Cannon MG3550 Skriver

Samsung A3 Moblitelefon

• Skriv ut og skann ved hjelp av en smarttelefon
eller nettbrett med programmet
PIXMAPrinting Solutions
• Støtter Google Cloud Print and Apple Air Print
• Utskrifter med overlegen kvalitet med opptil
4800 dpi og FINE-kassetteknologi

• Ingen binding
• 4,5" Super AMOLED-skjerm
• Design i metall
• 8 megapiksel kamera

Dab Radio
• POP, ass. farger
• For hytta/hjemme

Wilfa Isbitmaskin ICE-12S
• Lager 70 isbiter i døgnet
• Liten og nett, passer inn i et
kjøkkenskap om ønskelig
• 2 valgfrie str på isbitene
• Med en ventil kan du enkelt
bytte ut vannet

Landmann Gassgrill
Grillchef 3+1

• To ﬂametamers som sprer varme
• Emaljert grillgitter
• Termometer på lokket

Electrolux
Vaskemaskin
EWP1674
• Energiklasse A++
• Kapasitet 7 kg 1600 omdr
• Time Manager - styr din vasking

Indesit
ISDSY
Kjøleskap

Dab Radio
• Tiny Audio C2
• Adapter for bilen

• Kjøleskap med vifte
• Display i dør
• 341 Liter netto kapasitet
• Mål: (BxDxH)
59,8x59,5x175 cm

Moccamaster Cup one
• Brygger 0,33 liter perfekt
kaffe på 4 minutter
• Skrur seg av automatisk
• 2 stk. porselenskrus medfølger

Electrolux ZCS
2000 Støvsuger

Bosch Komfyr HCE722123

• HEPA12 utblåsningsﬁlter
• 12 meter rekkevidde

• 67 liter ovnsrom
• 4 HighSpeed kokesoner
• Glasskeramisk platetopp
med 8 stekefunksjoner
• Mål: (BxDxH) 60x60x90 cm

Retro vifte 30cm
Bosch
Oppvaskmaskin
SMU50M92
• 60 cm, 13 kuverter
• 5 program og 4 temperaturer
• Stillegående, 44dB

Bosch
Tørketromel
WTC84101
• Tørkekapasitet på 7 kg
• Tidsstyringsfunksjon
• Integrert fuktmåler

Bordmodell

Gulvmodell
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Fant seg til
rette i nord
FINNMARK: Vytautas Gempler var 20 år da han kom til Norge for å jobbe. Nå
har han vært avløser for verdens nordligste melkeprodusenter i ti år.

STORFE
De siste årene har mange bønder, i alle
former for produksjon, hatt god hjelp i utenlandsk arbeidskraft. Kanskje begynner det
med at man har behov for sesongarbeidere,
og da er «frilansere» fra for eksempel
Russland, Litauen og Polen kjekke å ty til.
Men for noen blir sommerjobben langt mer
permanent. Slik var det for Vytautas
Gempler fra Litauen, som i dag er fast
inventar hos tre melkeprodusenter i
Bekkarfjord, Lebesby kommune.
– De første tre somrene tilbragte jeg på ei
øy i Trøndelag. Der begynte min avløserkarriere, forteller Gempler.
Han jobbet seg videre i Balsfjord og
Gratangen, til det i 2004 kom regler som
gjorde det mulig å få fast jobb. Da dukket
tilbudet i Lebesby opp.
– Jeg sa til meg selv at jeg klarer et år. Nå
er det snart 11 år siden. Jeg trives veldig
godt!
Uten avløser
Bøndene Gempler jobber hos, byr på en
variert og utfordrende arbeidshverdag. Hos
Lise og Birger Skreddernes er det melkeproduksjon med kvote på 120 000 liter. Lise
jobber på gården, mens Birger har fulltidsjobb innen lakseoppdrett.
– Vi kjøpte gården i 2001, og hadde da en
fast ansatt avløser i avløserring. Da han
sluttet, var vi uten hjelp på gården. Det gikk
på et vis, men vi måtte ha på plass en ny, sier
Lise Skreddernes.
– Vi var spente på hvordan det ville bli å
ansette en utenlandsk person. Men det gikk
bare bra, mye på grunn av at Vytautas
kunne en del engelsk. Språket er tross alt en
forutsetning for god kommunikasjon, det
er mange detaljer og mye som skal forklares
til en arbeidstaker som skal overta ansvaret
for et fjøs og en gård.
Selvstendig
På Friborg gård bor Svein og Wiebke
Slåtsveen. De har en allsidig drift med over
15 000 høner og 126 000 tonn melkekvote.
– Vi var også litt rådville da avløseren
sluttet, og var vel skeptiske til en utenlandsk
erstatning. Men vi bestemte oss for å prøve,
og har ikke angret, sier Svein og skryter av
avløseren sin.
– Vytautas er pålitelig og arbeidsom. Han
er selvstendig og ser hva som må gjøres.
Han kan fikse det meste av utfordringer
som måtte oppstå. Det gjør at vi har
mulighet for å reise bort fra gården på ferie.
Når man driver stort gårdsbruk, har barn
og i tillegg er engasjert i kanskje både
styreverv og lokalpolitikk, er det en egen
øvelse å sy sammen bruken av avløseren.
– Vytautas har sluttet å ha fast turnus, for
vi trenger han til ulike tider. Men vi bøndene
på de tre gårdene møtes ofte, og syr
sammen et opplegg som er passende for
alle parter. Jeg vet ikke hvordan vi skulle ha
klart oss uten Vytautas, sier Svein.
Sosialt
På Friborg er det kaffe kl. 11 og kl. 16. Det er
noe alle vet. Og folk dukker opp.
– Og om sommeren har vi kaffe hos Lise
hver torsdag. Dermed er kontakten mellom
oss bøndene, og avløseren, tett og god. Det

GODE NABOER: – Det er et helt unikt miljø i Bekka
ar
Gouda, og Lise Skreddernes. (Alle foto: Privat)

NÆRT: Avløseren og familien bor på Friborg gård.

har mye å si for tryggheten og arbeidet på
gårdene, sier Svein.
Det å ha en fast avløser i så mange år, har
gjort at bøndene i Bekkarfjord kan overlate
gården til ham og reise på ferie uten klump
i magen.
– Vytautas fikser det meste. Og han er ikke
redd for å be om hjelp dersom noe går galt.
Et gårdsbruk er en rimelig avansert bedrift,
og uten en dyktig avløser kunne vi ikke ha
drevet, sier Svein.
Vytautas var først ansatt direkte hos
bøndene. I dag bruker de Landbruk Nord
som administrator - og sparer mye tid.

produsenter får beholde sin stabile avløser
også inn i fremtiden. Han hentet etter hvert
sin kone hit, Janina, og de har lille Gouda
sammen. Foreløpig snakker Vytautas mest
engelsk, men han innser at det blir mer og
mer viktig å finpusse norskkunnskapen.
Den tredje bonden i avløserringen er
Viggo Myhre. Han driver den eneste løsdriftsfjøsen i Lebesby, men kanskje kommer
de andre etter?
– Vi har planer om å bygge om til løsdriftsfjøs med robot. Og da MÅ Vytautas ha lært
seg norsk, skal han sette seg inn i bruken av
den, ler Svein Slåtsveen.

Utvidelser
Det ser ut til at verdens nordligste melke-

Lill-Karin Nyland

FRYD: Avløserens datter synes kraftfôr er godt!
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arfjord. Det har mye å si for at man i det hele tatt er bonde. Vi stiller opp for hverandre, sier Svein Slåtsveen (t.h.) Videre ser vi Wiebke Slåtsveen, Viggo Myhre, avløser Vytautas Gempler med

SLÅTT ROT: Vytautas Gempler trives i Bekkarfjord. Datteren Gouda er med pappa på jobb.
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Trygg traktor
i trafikken
BALSFJORD: Landbruksmaskiner på bilvei kan skape farlige situasjoner.
Nå vil Statens vegvesen ut og informere.

SIKKERHET
I fjor høst var det hele tre dødsulykker med
traktor i vårt distrikt. To av dem var i anledning
kjøring med henger på vei.
– Vi har ikke vært deltagere på messa før, og
ser at det er en sentral arena for å drive opplysningsarbeid om landbrukstransport, sier

Jørn Simonsen, leder for utekontrollseksjonen
i Statens vegvesen Region Nord.
Ulykkesgruppa i Statens vegvesen drar ut på
alle dødsulykker i Nord-Norge, og bistår politiet der de ønsker det i forbindelse med etterforskning av ulykker. Simonsen leder et team
av 30 kontrollører for tungbil i Nordland, Troms
og Finnmark.
– Vi har dermed bred kompetanse og er-

faring blant annet med transport i landbruksnæringa. Etter de tragiske ulykkene med landbruksrelaterte maskiner, har vi fått henvendelser om å informere om temaet. Vi kommer
derfor til messa, sier Simonsen, som understreker at man ikke ønsker å gå inn på de konkrete ulykkene.
– Vi vil ha fokus på trafikksikkerhet i landbruket, herunder tekniske krav og brukskrav,
siktkrav, utforming og vedlikehold av avkjørsler og siktbedrende tiltak i den
sammenheng. Hva slags ansvar har man for
sin avkjørsel, og hva er vegvesenets ansvar?
Også temaet tilgrising av vei vil bli tatt opp.
– Hvis en bonde søler møkker på veien, kan
det være svært trafikkfarlig. Etter loven er det
den som tilgriser som har ansvar for å rydde
opp, sier Simonsen.
Et foredrag om trafikksikkerhet og landbrukskjøring vil være del av messas program.
Vegvesenet har også med seg en av de nyeste
kontrollbilene. Den vil de demonstrere bruken
av.
– Bilen er en av kun tre i Nord-Norge. Den er
topp utstyrt, blant annet med infrarødt
kamera for scanning av kjennemerker på
kjøretøy. Vi gleder oss til messa, og til å treffe
bønder og andre trafikanter.
Lill-Karin Nyland
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FARLIG: Bildet viser
en traktor med usikret
gods på trafikkert vei.
I tillegg har dekkene
fortsatt pigger i.
– Dessverre stopper
vi fortsatt mange farlige kjøretøy langs
veiene, sier Jørn
Simonsen (innfelt).
(Foto: Statens
vegvesen)




    


      


Velkommen
innom til en
hyggelig handel!
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Ønsker å få
tak på bæra
SYLLING: For første gang
kommer Myhrene AS til landbruksmessa. - Vi ser nye
muligheter i Nord-Norge, sier
daglig leder Simen Myhrene.

- Bakgrunnen for at vi startet, var at vi så behovet for å dyrke jordbær under mer kontrollert klima. Frilandsproduksjonen er veldig
sårbar for regn og vind, sier Simen Myhrene.

MESSA
Myhrene AS selger dekksystemer til frukt- og
bærproduksjon. Bedriften ble etablert i 2000,
blant annet av Simen Myhrene, som også selv
dyrker jordbær, salat og moreller.

Import
Bedriften importerer tuneller for dyrking av
frukt og bær, og selger utstyr og planter til
frukt- og bærproduksjon.
- For første gang er det nå tillatt å importere
planter fra Mellom-Europa. Dette er planter
som har vokst frem til jul, og som man kan
plante ut. Allerede to måneder etter utplantning får man avling, sier Myhrene.
Han har stor tro på at dette vil gi nye
muligheter for nordnorsk kvalitetsbær.
- I og med at man i nord har midnattssol, vil

BÆRTAK:
På messa kan
du få info om
dyrking
av jordbær
under tak.
(Foto: Myhrene AS)

bærene bli langt bedre enn vi klarer å få til
sørpå. Men for å få en sikker avling, vil tak beskytte mot vær og vind, sier han.
Mot nord
Det er første gang Myhrene AS er på utstilling
i Nord-Norge i det hele tatt, men de har tidligere solgt tunellanlegg hit.
- Vi ser store muligheter for å lykkes med jordbærproduksjon i nord, når vi kan ta i bruk nye
teknikker og nye planter. Vi ønsker å markedsføre dette i de tre nordligste fylkene, og være
med på å bidra til bærproduksjonen i nord.

Lill-Karin Nyland




Besøk vår stand
på Landbruksmessa
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Troms Bondeog Småbrukarlag
Kraftfôrautomat
for lam

Globalt ansvar - lokal mat


   


Messenyheter
Adopsjonsgrind
  

Rullende fôrbrett for
sau og geit

Klemvekt, manuell
eller luftstyrt

  
  
  


  
     
 

Fra 1. juli 2015 opprettes NIBIO
Norsk institutt for bioøkonomi, som en fusjon av Bioforsk,
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
og Norsk institutt for skog og landskap.
NIBIOs hovedområder er landbruk, mat, klima og miljø. Det blir et
stort institutt med ca 700 ansatte. NIBIO tar mål av seg til å være
det ledende instituttet for det grønne skiftet, fra oljeøkonomi til
bioøkonomi.

Knarrhults prinsipp for fôrhekk

NIBIO vil ha ei avdeling i Tromsø hvor Bioforsk og Skog og Landskap allerede er stasjonert på Holt. Vi ser fram til fortsatt godt
samarbeid med landbruksnæringa og alle landbruksinteresserte.

   


www.knarrhult.no

  
    
  

www.bioforsk.no
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Nybygg krever sin mann
igjen, og har tid til ting som normale folk har.
Fjøset har liggebåser, fastgulv med
gjødseltrekk og melkerobot. I det tidligere
kufjøset, der ungdyrene går i dag, er
gammelgulvet fjernet og spaltegulv lagt
inn. Dette arbeidet ble gjort under samme
finansiering. Det ble også skiftet vinduer,
ventilasjon, innredning, rør, elektrisitet med
mer.
– Jeg skjønte for min egen del at for å nå
målet fortest mulig, må man legge bort
frustrasjonen og heller konsentrere seg om
konkrete ting.

FINNMARK: Å bygge ny fjøs er
ikke for amatører. – I dag er jeg
en lykkelig mann, men byggeprosessen kostet krefter, sier
Alta-bonde Torbjørn Nyvoll.

NYBYGG
To kilometer utenfor Alta sentrum ligger
Torbjørn Nyvolls hjemplass. På gården er
det i dag et flunkende nytt fjøs, med plass
til nærmere 40 melkekyr. Nyvoll har drøye
300 000 i kvote. I gammelfjøset går det
ungdyr.
– Jeg er fornøyd med at jeg valgte å satse.
Samtidig var det hardt når det sto på, og jeg
har gjort meg noen erfaringer underveis,
forteller Nyvoll.
Landbruk Nord var prosjektansvarlig for
bygningen, som har kostet drøye ni
millioner.
Erfaringer
Fra 2006-2008 var Torbjørn med på sin første byggeplanprosess, med tegninger, driftsplan og utregninger. Konseptet ble etter
hvert skrinlagt. Bonden syntes det hele ble
for stort og urealistisk. I 2011 var han klar for
å tenke nytt, og en annen plan tok form.
Nemlig å bygge om eksisterende fjøs.
– På nyåret 2012 var driftsplan med prisantydning klar, og finansiering kom på plass
i juni, sier Nyvoll, som gjerne deler sine erfaringer med andre som vurderer byggeprosjekt.

GLAD: - For bønder som trives med dyr og planteproduksjon, er det absolutt riktig å
vurdere bygging. Bare husk at prosessen kan være tung, sier melkeprodusent Torbjørn
Nyvoll. (Alle foto: Privat)

– Det jeg etter hvert innså, var at ting tar
lengre tid enn man tror. Først i april 2013 ble
selve bygginga satt i gang. Og dag to fikk
jeg et sjokk. Entreprenøren kunne ikke
bygge på grunnen likevel.
En åpenhjertig bonde forteller om fortvilelsen da han skjønte at prosjektet ble
langt dyrere enn først antatt. Underveis kom
det hele 22 endringsmeldinger fra entreprenøren.
– Jeg hadde samtidig nærmere 90 dyr på

båsen, og jobba nærmest døgnet rundt. Jeg
må innrømme at jeg ble kritisk til byggeledelsen, men det er slike kalddusjer som kan
oppstå. Mitt råd til andre er å prøve å forberede seg på det, sier Nyvoll.
Frustrasjon
Nyfjøset på 450 kvadratmeter ble tatt i bruk
i februar 2014.
– Jeg er i dag svært fornøyd med alt
arbeidet som er gjort. Jeg har et sosialt liv

Mål i sikte
Et annet råd Nyvoll gir, er å be om timeplan
og tidsskjema hvis det er mulig. Når skal de
ulike tingene i byggeprosessen være på
plass?
– Når man har mye jobb med ekstra besetning, samtidig som man er i bygging, er
det viktig å ha et mål i sikte. Jeg valgte å
bruke mye tid i fjøset, og det trygget dyrene.
Jeg har hatt lite trøbbel i flyttefasen, og hele
31 kyr gikk i melkeroboten første dag. Da
var jeg fornøyd.
Nyvoll trives i dag med nytt løsdriftsfjøs,
og er glad for at han tok valget om å bygge.
Han trekker frem fordeler som friskere dyr,
arbeidsglede i fjøset og ikke minst; sjansen
til en normal fritid.
– Fra 2006 til 2014 var det stort sett bare
MÅ-jobbene som ble gjort på gården. Nå er
jeg på KAN-jobbene. Det betyr at jeg har
overskudd til mye mer enn før, sier en glad
Alta-bonde.
Lill-Karin Nyland
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FREMGANG:
Nyvoll anbefaler
alle å be om
timeplan for de
ulike byggetrinnene.
ENDRING: Opprinnelig var planen at 165 kubikk masse
skulle graves vekk. Det endte med 690 kubikk.



DU TREFFER OSS PÅ
LANDBRUKSMESSA!
VELKOMMEN INNOM FOR EN HYGGELIG HANDEL!
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Sykle
din egen
smoothie
BALSFJORD: 4H Troms har fylkesleir samtidig
som messa, og lover mye liv og røre ved sin
stand.

MESSA

  
 

 
 
 
  
 




   

      

Over 50 barn i alderen åtte-18 år
samles for fylkesleir på
Rislamoen, få kilometer fra messeområdet, samtidig som
messa. I anledning friluftslivets
år blir det en aktiv leir, med aktiviteter i skog, fjell og land.
- Flere ganger har landbruksmessa og fylkesleiren kollidert,
så i år tenkte vi å ha leiren i
Balsfjord, sier leder i 4H Troms,
Anne Kari Eliassen.
4H er en landsomfattende
ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Medlemmene bestemmer selv hva de vil utforske

Noe av vårt utstyr
som blir utstilt på Landbruksmessa

og få kunnskap om, og alle
jobber med et selvvalgt prosjekt
gjennom året.
- Vi har rundt 20 klubber i
Troms. Den siste tiden har vi
faktisk fått tre nye klubber, to i
Balsfjord og en i Harstad, sier
Eliassen.
På standen til 4H vil det være
forskjellige aktiviteter for barn,
blant annet vil en kunne prøve
seg på å lage smør.
- Vi har også med oss
smootie-sykkelen vår, som både
barn og voksne kan prøve.
Sykkelen driver smootie-maskinen, som er koblet til
pedalen. Jo fortere en sykler, jo
fortere er smootien ferdig, ler
hun.
Lill-Karin Nyland

Alt av elektriske installasjoner
– små eller store oppdrag!

River til gravere

Bestill elektriker direkte på:
www.jmhansen.no

Tømmerklo med S 30 og S 50 feste

Rock cracker
steinsprekkingsutstyr

Velkommen
innom
– til et
hyggelig
besøk!
Asfaltsag
fra Shatal



   

Kjørebruer

   

Tlf: 959 39 973
Strandveien 18, 9050 Storsteinnes
Åpningstider: Man–Fre: 08–16
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SYKKELMAT:
Jo fortere
en sykler, jo
raskere blir
maten ferdig.
(Foto: Privat)


     

 
 

   






  

 

     





   



Tlf 77 72 25 50

Avd. Balsfjord

 

  

Meieriveien 14, 9050 Storsteinnes
Åpningstider: mandag–fredag 08–16
Besøk oss på internett: www.fiska.no
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SMAKSRIKT: På messa kan du kjøpe denne, Angus bratwurst.

UNIKT FJØS: Rundfjøset til Birger og Lena Bull har vakt oppmerksomhet. Fjøset skal romme 50 ammekyr totalt. (

Til messa med Angus-kjøtt
KARLSØY: For første gang kommer det besøk fra Bull gård til messa. Og med seg har de en helt ny delikatesse.

MESSA
- Vår Angus bratwurst-pølse vil være å finne
i butikker i Tromsø-området i tida fremover.
Det er ei pølse vi har utviklet i samarbeid
med Aron mat, som også produserer den.
Tilbakemeldingene har vært kjempegode,
sier Birger Bull, som sammen med ekskona
Lena driver med kjøttfe i Karlsøy.
Det vakte oppsikt da de i 2008 startet opp
produksjonen i et fjøs som få hadde sett

maken til. Det var nemlig helt rundt, med ei
leilighet på toppen. Leiligheta brukes til avløsere og gjester.
Direktesalg
Det er første gang Bull gård deltar på messa,
og de ser frem til å møte både potensielle
kunder og kollegaer.
- Vi har også med oss Angus-burgere.
Anguskjøtt er i særklasse når det kommer til
smak. Forskjellen fra annet kjøtt er at fettet
er inne i muskelen, det gjør kjøttet mørere

og mer smakfullt, sier Birger Bull.
Siden oppstarten i 2008 har produksjonen bygget seg langsomt opp.
- Nå begynner fjøset endelig å fylles opp,
og produksjonen kan økes. Snart kan vi
produsere hele året, og er klare for å gå ut
mot et større marked med våre produkter,
sier Bull.
De sender dyrene til Nortura, som tar hele
jobben med slakt, skjæring, pakking og
merking.
- Vi er avhengige av å kjøpe tjenestene fra

landbrukssamvirket, vi også. Nortura er en
viktig samarbeidspartner, men uten
muligheten til å selge direkte til kunden ville
det ikke vært liv laga, sier Bull.
Kundekontakt
De slakter kun kastrater, kviger eller ungkyr,
som gir beste smaken.
- I år er første gang vi har et lite fryselager,
og på sikt skal vi øke frysekapasiteten noe.
Vi ønsker også å få på plass en gårdsbutikk.
Til nå har salget foregått via jungeltele-
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Vi er på
Landbruksmessa

     
    




Til restaurering eller nybygg
Alt innen bad, varmepumper, vannbåren
varme, service, utvendig vann og avløp
Salg av baderomsutstyr
Kontakt oss for tilbud!

 



 
 
  






Foto: Privat)

grafen og nett. Når kjøttet er til
utsalg, strømmer det på med
kunder.
- Det er spesielt å oppleve
den direktekontakten med
kundene, som mange andre
bønder ikke får. Nå gleder vi oss
til å vise frem produktene våre,
og vi lover gode smaksprøver
på messa, sier Birger Bull.
Lill-Karin Nyland

Mat fra
fjord til fjell
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Stykkgodstransport, containertransport og budbilservice.
Konkurransedyktige priser og
presise leveranser - Ta kontakt!
• Tlf 916 66 782 / Fax 77 72 02 84
• egilandre.stromsli nordixnett.no
• Sagelvvatn, 9050 Storsteinnes

www.stromslitransport.no
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Velkommen innom for en hyggelig handel!

Innovasjon Norge bidrar til å
bygge landbruket i Troms







UNDER SAMME TAK i RÅDHUSGATA 5
Åpent: man-tor 09-16 • fre 09-17 • lør 10-14

La barna bygge
framtidas
landbruk
i LEGO

Stall Kjærnes
Et Lyngshestsenter
i Balsfjord



Vi gir lokale ideer globale muligheter

KNAL

P R ISE

Vi har rideskole, rideleire om sommeren og terapiridning med
autorisert ridefysioterapeut. Ridelærere utdannet fra Norsk
Hestefagskole, Starum og godt utdannede skolehester.
Kontakt: Inger Gåre 97183464, cornino2@hotmail.com.

L

R

JOTUN OPTIMAL

LASSE HUSKESTATIV

ILLUSTRASJONSBILDER

SOM M E R

SALG
DU KAN LÅNE
TILHENGER
AV OSS

GARDENA HAGEUTSTYR

TILBUDENE
GJELDER FRA
28.–30. JUNI

Følg oss på

ALSVÅG PLATER TP18
POLYESTER – ALLE FARGER

Landbruksmessa 2015

Program for landbruksmessa 2015
Fredag 26. juni

Søndag 28. juni

20.00-24.00

10.00
11.30

Messepub i klubbhuset til STIL
(i Balsfjordhallen - på messeområdet)

Lørdag 27. juni

12.00-12.30

10.00
10.00-16.00

12.30

11.00-

12.00-12.30
13.00-14.30

13.00-14.00
14.00-14.30
15.00-16.00
18.00
19.00-24.00

Messeportene åpner
Kløvkurs v/Nordnorsk Hestesenter
AS. Påmeldingsfrist 19.6.2015
til Nordnorsk Hestesenter AS
Demonstrasjon av kjedegraver
v/ARA Maskin AS. Hos Odd-Bjørnar
Myhre (3 km fra Tømmerelv mot
Storsteinnes ved kapellet, på venstre
side av veien)
Demonstrasjon av bruk av drone
v/Alexander Fause (væravhengig)
Møte med Brita Skallerud fra Norges
Bondelag og Merete Furuberg fra
Norsk Bonde- og småbrukarlag:
«Hvordan skaffe handlingsrom for å
produsere mat og utnytte ressursene
i hele landet» (Amfiet på Storsteinnes
skole)
Runderidning for barn
Oppvisning «Hva bruker vi hesten
til i Balsfjord»
Runderidning for barn
Messeportene stenger
Messepub i klubbhuset til STIL
(i Balsfjordhallen - på messeområdet)

4H vil ha
e
forskjellig arn
r for b
aktivitete dag!
hele lør

13.00-14.00
14.00
15.00-16.00
16.00

Messeportene åpner
Info vedr. trafikksikkerhet i landbruket
v/Jørn Simonsen, Statens vegvesen.
(Amfiet på Storsteinnes skole)
Demonstrasjon av bruk av drone
v/Alexander Fause (væravhenging)
Åpent møte om gårdens viktigste
ressurs - MENNESKENE v/Norsk
Landbruksrådgiving HMS
(Amfiet på Storsteinnes skole)
Runderidning for barn
Oppvisning «Hva bruker vi hesten
til i Balsfjord»
Runderidning for barn
Messeportene stenger

Billettpriser:
Voksne kr 150,Barn u/12 år kr 50,Gratis parkering.

Åpningstider for messa:
Lørdag 27. juni kl 10:00-18:00
Søndag 28. juni kl 10:00-16:00

Høyhoppin
g
LEGO-bygg og
ing vil
foregå i hele
messas
åpningstid
- begge
dagene!

