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Avløserutfordring i Lebesby 

Melkebøndene i Lebesby kommune står i dag uten avløser  

Over landbruksoppgjøret tildeles det i 2019 med inntil kr. 78.000,- til avløser per bruk. Tre av 

melkebrukene i Lebesby har hatt to ulike avløsere på fulltid i de siste 25 år. Vår siste avløseren sluttet 

i jobben juni 2019, siden familien ønsket å flytte tilbake til Litauen.  

Det er søkt etter avløser i flere medier uten hell. Vi har også gjennom Landbruk Nord prøvd å få 

ansatt en ny avløser. Tilbakemeldingen fra potensielle søkere er at lønna er for dårlig, og at brukene 

er litt avsides. 

Tidligere avløser har vært ansatt gjennom Landbruk Nord i Troms.  Landbruk Nord har 

arbeidsgiveransvaret i forhold lønnsforhold og lovverk.  Arbeidskontrakt er skrevet mellom avløser og 

den enkelte gårdbruker. Dette er en grei ordning for bøndene, siden Landbruk Nord passer på at 

timelister, opplæring og arbeidsforhold er ihht lover og regler. 

Snitt lønn i kommunen er litt over kr. 400.000 

En fersk avløser har en tariff på ca. kr. 278.000 pr år. For få ansatt en ny avløser må vi opp i lønn. 

Melkebøndene har gjort, og gjør vesentlige investeringer i driften for å tilfredsstille kommende 

endringer i dyrevelferdskrav, miljøkrav, driftsopplegg. Dette gjør at økte utgiftene til avløser blir 

utfordrende. 

Med økonomisk støtte fra kommune ville det vært mulig for selv ett av melkebrukene å ansette en 

avløser. Dersom alle melkebrukene  vil benytte seg av avløserordningen, vil tilskuddet fra kommunen 

bli mindre. 

Dersom lønn ble satt til 400.000 ville kommunens tilskudd i 2019 blitt: 

1 bruk kr.300.000   100% fordeling 

2 bruk kr.244.000 50% fordeling 

3 bruk kr. 166.000  33% fordeling 

4 bruke kr 88.000  25 % fordeling 

De siste 25 årene har 3 av melkebrukene delt på avløseren.  

Melkebøndene i Bekkarfjord og Lebesby ønsker Lebesby kommune ser viktigheten av å gi støtte til en 

fast ansatt navngitt avløser, med et tilskudd på inntil kr 300.000 pr. år med en avtale på 5 år og med 

mulighet for fornyelse/reforhandling. 

Tilskuddet utbetales etter søknad desember ved dokumentasjon av tidsforbruk og utbetaling, med 

fratrekk av avløsertilskudd.   
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