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Beredskaps- og smittevernplan 
Alle bønder må oppdatere beredskaps- og smittevernplan jevnlig. Husk å informere avløseren om 

planer og endringer. Dette er en viktig oppgave å sikre trygghet på gården. 

 

Dokumentert opplæring av avløser 
Alle våre medlemmer skal ha dokumentert opplæring på de avløserne som jobber på deres gård.  

Skjema finner du på vår hjemmeside: https://www.landbrukstjenester-sor.no/?p=380 

 

Medlemskontingent 2021 er  

kr 600,-  for alle medlemmer pr.1/3.21  

Rente på utestående          8% fom   1.7.21 

Rente på innestående   0,35% fom 15.7.20 

 

 

Tilskudd ved sykdom 

Bønder har rett til tilskudd ved egen eller barns sykdom, ved svangerskap, ved fødsel, adopsjon eller 

omsorgsovertakelse, og ved jordbrukerens dødsfall. Vi hjelper med søknaden om tilskuddet. 

Pris bonden betaler for sykdomsavløsning satt ned fra kr.1.670 til kr.1.500 pr/dg fom 1/6.2021     

Mer info: https://www.landbrukstjenester-sor.no/?p=3207 

 

 

Faktura sendes medlem den 23. i mnd.  

Skyldig beløp betales inn siste virkedag i mnd.  

Ved fullmakt trekker vi på konto.  

Lønn utbetales den 1. 

 

Digitale timelister: Både avløsere og bønder 

kan få tilgang til digitale timelister.  

Har du ikke tilgang enda ta kontakt med oss.  

Timelister leveres innen den 15. i hver mnd.  
 

Avløserringer 
Vi jobber med å få til avløserringer for å sikre stabil hjelp på gårdene i hele Agder. 

Dersom du og noen andre i ditt område tenker å dele på avløser i fast stilling så ta kontakt. 

Avløseren/landbruksvikar som er kjent på din gård er din beste beredskap ! 

 

 

 

Gratis Landbruksvikar  
Vi tilbyr våre medlemmer gratis opplæring av landbruksvikarene når de har ledig kapasitet. 

Sikre seg en landbruksvikar som kan overta dyrestell i en krisesituasjon. 

Se når landbruksvikaren er ledig for oppdrag: https://d.supersaas.com/schedule/lt-sor/Landbruksvikar 

 
 

Du finner mer utfyllende informasjon på vår hjemmeside www.landbrukstjenester-sor.no 

Takk for at du tok deg til å lese dette medlemsskrivet. Vi ønsker alle en riktig god sommer ! 

Hilsen styret og administrasjonen. 
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