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Informasjon til medlemmene     Kløfta 11. Januar 2016 

 
Årsoppgaven og siste medlemsoppgave for 2015 ligger vedlagt eller sendt på mail.  
 
Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ferie- og fritid. 
Lønnsutgiftene dere har hatt til avløser(e) som står i årsoppgaven, nederst under «Søknadsgrunnlag 
ferie/fritidsavløsning», skal fylles inn i skjemaet, under Kjøpt Avløsertjenester fra: 
LANDBRUKSTJENESTER AKERSHUS, (org.nr) 971 268 832, (BELØP) ------------------------. 
Dere kan bruke oss til utlønning som vanlig, men tilskuddet kan ikke utbetales til Landbrukstjenester 
Akershus, bare til bonden selv. 
NB! Søknadsfrist 20. januar 2016. 
 
Påslagsprosent og renteberegning 
Påslagsprosenten blir vurdert av styret fortløpende.  
Administrasjonspåslaget er for tiden 4,5%.  
Renteberegning blir videreført fra 2015. Renta er 2% på innestående og 12% på utestående i laget. 
 
Landbruksvikar/beredskap ved sykdom, ulykke, ferie/fritid osv. 
Landbruksvikarordningen er en positiv og betryggende ordning for bøndene i Akershus. 
Landbruksvikarene er ettertraktet og blir bortbestilt til ferie og fritid og sykdom, lang tid framover. Nå 
disponerer vi mange flinke landbruksvikarer. Geir Aven er tilbake etter et lengre sykeopphold. 1. 
februar begynner Eivind Enger å arbeide hos oss.  Han har mange års erfaring som avløser i 
mjølkeproduksjon. Han har også arbeidet flere år med kyllingproduksjon og gris. Er også 
hesteinteressert. Olaf Holmerud, Hans Hagebakken og Johann Sævarsson fortsetter å arbeide som 
tidligere. Følg med på hjemmesida vår. Der kan dere se om landbruksvikaren er ledig. Vi skal forsøke å 
oppdatere sida vår ukentlig, men er dere i tvil ta kontakt med oss på mail eller telefon. Fra den 1. hver 
måned kan dere bestille landbruksvikar i 4 måneder framover. 
 
For at vi skal kunne ha beredskap med gode landbruksvikarer, avløsere og annen arbeidskraft er vi 
avhengig av at dere bruker Landbrukstjenester Akershus aktivt. Har dere noen dere ønsker å lønne, 
eller trenger arbeidskraft, ta kontakt med oss. Husk at laget er eid og styrt av dere bønder og at det er 
dere som kan gjøre oss bedre. 
 
 
Med hilsen  
Landbrukstjenester Akershus 
 

    
Berit Sand                                                  Kjerstin Østlie Thesen 
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