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Invitasjon til kurs for unge bønder på Scandic Bodø    
29-31 januar 2016. 
 
Vi vil igjen få invitere til det populære eierskiftekurset for bønder som er ”unge” i næringen. 
Kanskje trenger man ny kunnskap eller bare litt påfyll. 
 
Kursstart: Fredag 29.januar  kl 17.00  og avsluttes søndag 31.januar ca  kl 14.00. 
Sted:  Scandic Hotel Bodø, som ligger i Sjøgata. 
Forelesere: Ole Christen Hallesby, Landbruksøkonomisk rådgiver              

Innledere fra våre samvirker, Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri,  
Landkreditt og Norsk Landbrukssamvirke m. fl.   

Ole Christen Hallesby  
 

Kurset vil gi kunnskap om samvirkene og prosessen knyttet til eierskifte, generasjonsskifte og 
betydning for deg som bonde. Dette har du og ev. din samarbeidspartner som nye, unge 
bedriftsledere helt sikkert spørsmål om, og som dette kurset er ment å gi svar på.  
Bedriftsledelse for unge bønder er hovedtemaer på kurset. Vi har program først og fremst 
for de som skal overta bruk, men også de som allerede har overtatt vil oppleve stor nytte av 
kurset. Unge Bønder kurset er ment å være ikke bare en kunnskapsarena, men også et sted 
hvor du treffer andre i samme situasjon og et sted hvor du kan knytte kontakter. 
 
Kurset er åpent for alle.  
Kursavgiften er kr. 1700,- for medlemmer av Bondelaget og 2400,- for ikke-medlemmer. 
Dette dekker alle utgifter du har til kurset, som overnatting i dobbeltrom (tillegg for 
enkeltrom 400,-)  mat, kursmateriell og reiseutgifter. Alder på deltakerne er inntil 35 år 
(aldersgrense kan fravikes).  
Vi ber om at dere reiser på billigste måte. For de som reiser med fly er det viktig å bestille 



 

   

billett snarest mulig, for å oppnå gunstig pris.  
Reiseregning fås på kurset og sendes oss etterpå. 
Kurset blir arrangert sammen med Samvirkeorganisasjonene Nortura, Tine og Felleskjøpet 
Agri og med støtte fra Nordland Fylkeskommune. 
 
Påmelding innen 5. januar 2016 til Nordland Bondelag, se påmeldingsskjema neste side. 
Har du spørsmål, Hilde Furuseth Johansen mob: 47 288 388 eller e-post 
hilde.furuseth.johansen@bondelaget.no 
 
Vedlagt i denne invitasjonen: Påmeldingsslippog et foreløpig program for kurset. 
 
Med hilsen 
Nordland Bondelag 
 
Geir Jostein Sandmo /s/    Hilde Furuseth Johansen /s/ 
org.sjef      rådgiver 
   
 

PÅMELDING UNGE BØNDER KURS  
 

29-31. januar 2016 på 
Scandic Hotell, Bodø 

 
 

Deltakers navn:……………………………………………………………………………. 

Adresse:………………………………Postnr./-sted:……………………………………… 

Telefon:…………………… 

Fødselsnr.:…………………  

 

Ønsker ikke overnatting............ 

Ønsker overnatting på dobbeltrom, eventuelt sammen med ……………………………………………….. 

Ønsker overnatting i enkeltrom(400,- ekstra)…………………….. 

Medlem i Bondelaget…………… 
 
 
Par, sender hver sin påmelding. 
    
 
Påmelding kan foretas pr. e-post (nordland@bondelaget.no)  eller telefon (75 50 60 60) til 
Nordland Bondelag. Den kan også sendes til: Nordland Bondelag 
 Sjøgata 15/17 
 8006 Bodø 

mailto:nordland@bondelaget.no


 

   

 
 
 

  Program 
                 Unge bønder kurs 29-31. januar 2016 

Scandic Hotel Bodø 
 

 
Fredag  29. Januar 
 
17.00  Åpning m/ presentasjon av 
deltakerne 
17.15  Hvorfor samvirke v/ Norsk 
Landbrukssamvirke  
    - Litt samvirketeori 
    - Utfordringer for 
landbruket og organisasjonene framover 
18.45        Presentasjon av Tine BA  
19.30  Slutt for dagen 
20.00     Middag 
 
 
Lørdag  30. Januar 
 
08.30 – 09.00 Presentasjon av Felleskjøpet Agri 

 
09.00 – 09.30 Presentasjon av Nortura BA 
 
09.30- 10.15 Næringsstrategier for Nordland, Innovasjon Norge 
   - BU-midler-Finansiering ” Nye næringer” 
 
10.45 – 12.00 Kaffe og motivasjonsforedrag av Bernt Skarstad, Leder i Nordland Bondelag 
12.00 – 13.00 Lunsj 
 
13.00 – 13.45 Eierskifteprosess og verdi: 

- Hva skal vi tenke på. Menneskene i eierskiftet. 
   - Verdsetting av landbrukseiendommer  
13.45-14.30 Fra verdi til vetaling: 
   - Hva kan vi betale for en gård? 
   - Avhengig av overført egenkapital (arv/gave) 
14.30-15.15 Skatt og avgift: 
   - Skattemessig situasjon for kjøper og selger 
   - Arveavgift og dokumentavgift. 
15.15-15.45 Spørretime i plenum for de som ønsker og lurer på mer  
15.45-16.00 Kaffe og benstrekk 
16.00-16.45 Overgangsordninger 
   - Forpaktning, kompaniskap, delt drift, sameie 
   - Kjøp av løsøre, leasing eller lån 



 

   

18.30  Slutt 
for dagen  
20.00     Middag 
 
 
 
 
Søndag  31. Januar.   
 
09.00- 09.45     Om Norges Bondelag og landbrukets politiske og økonomiske rammevilkår,            

              v/ Nordland Bondelag 
09.45-10.30 Lov og orden:    

- Odel. Konsesjon. Særeie eller felleseie. 
- Kjøpekontrakt, skjøte og dokumenter ved eierskiftet 

10.30 – 10.45    Spørsmål og oppsummering Eierskifte. 
11.00-12.00 Forsikring og Risikovurdering, Gjensidige 
   
12.00     Lunsj 
13.00 – 14.00    Gård, familie og fritid flyter sammen  
    – ”Bondevett satt i system” v/ HMS-Rådgiver  
 
14.00                 Oppsummering/ avslutning 
 

 
 

Husk evalueringsskjema! 
Husk reiseregning! 

 
God tur hjem:) 

 
 
    
 

 


