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Takst og Eiendomsoverdragelser i landbruket

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag (LMT) tilbyr  kvalifisert 
arbeidskraft til landbruket i Midt-Trøndelag. LMT er et 
 avløserlag som dekker kommunene Meråker, Selbu, 
Stjørdal og Tydal. Vi har veldig god lokal kjennskap og 
 beredskap i disse kommunene. 

Vi har tilgjengelig arbeidskraft, og skaffer deg hjelp når du 
er syk eller når du ønsker ferie. Vi tar oss av alt av  

Vår beredskap – din trygghet
lønns- og administrasjonsarbeid, slik at du som bonde kan 
senke skuldrene og våre ansatte kan jobbe under trygge 
og riktige forhold. 

Hovedkontoret vårt ligger i Selbu kommune, og vi står 
til disposisjon for våre medlemmer og ansatte. Jo flere 
medlemmer vi har, desto bedre tilbud kan vi gi. På denne 
måten kan vi dekke de fleste oppgavene til en bonde. 



- det fleksible alternativ - Sentralbord: 970 60 970 | post@slakthuset.no | Nødslakt: 993 68 570

Bonden er oppdragsgiver og har det praktiske 
 ansvaret, men LMT er arbeidsgiver og har alt juridisk og 
 administrativt ansvar. Vi og våre ansatte har erfaringen   
og kompetansen som behøves for at du som bonde er 
sikret kvalitet i arbeidet som utføres. 

Hos LMT er vi opptatt av  kompetanseheving og har 
 avløserkurs ved behov, for å sikre kompetansen til våre 
ansatte og nye ansatte. 

Din lokale samarbeidspartner
Avløserkursene våre er meget populære både blant 
avløsere og bønder, og er med på å fremme den lokale 
kompetansen og erfaringen som trengs for å være en  
god vikar. 

Vi tar vårt samfunnsansvar alvorlig, og står alltid klare og 
til disposisjon for gårdene i kommunene våre. Med vår 
beredskap kan du føle deg trygg. 



Flønesvegen 14, 7580 Selbu • Tlf. 976 88 303
E-post: thomas.roset@roset.no • www.roset.no

SIFA AS er i dag en av landets ledende bedrifter innen 
tynnplatebehandling – med en betydelig bredde både 

i kompetanse og maskinpark.

www.sifa.no

DIN LEVERANDØR AV DIESEL,  
BIO DRIVSTOFF, DIESELTANKER
OG SMØREOLJER
Vår lokale forankring er vår fordel, og vi kjenner i tillegg 
distriktet veldig godt.

Valborgvegen 1, 7657 Verdal • post@trondelag-diesel.no
trondelag-diesel.no • Tlf. Steinkjer/inderøy: 99 29 33 91
Tlf. Stjørdal: 900 77 803 • Tlf. Verdal: 74 07 89 77

Trøndelag gass AS er en bedrift som selger/distribuerer flyten-
de LPG/propan gass i bulk ut til kunder i landbruk og næring. 
Våre kunder i dag er flere kylling produsenter- verksted bygg- 
bolig hus, dette brukes til en svært effektiv oppvarming.

Vi leverer i hele Midt-Norge - Kunden og vi, full av energi!

Hotellgata 4, 7500 Stjørdal • Tlf. 483 21 508
post@gass.as • gass.as

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag skaffer kvalifisert 
 arbeidskraft etter bondens behov, og sørger for ansatte 
som er oppdatert i henhold til dagens teknologi og det 
moderne fjøsstell. 

Vi sørger for å ivareta alle oppgaver i forbindelse med 
 personal- og arbeidsgiveransvar, og har en rekke tjenester 
for både den ansatte og bonden. Vi har gode forsikrings-
ordninger for våre ansatte og medlemmer, og lovpålagt 
OTP for alle ansatte. Vi bruker digitale  tjenester for time-
registrering i Webtemp. Vi kan gi tilgang for innlogging i 
Webtemp-appen. 

Våre tjenester •  FJØSSTELL
Vi stiller med kompetente og 
erfarne avløsere og landbruks
vikarer som er oppdatert på 
 dagens  teknologi og håndtering 
av  robotfjøs. Med oppgaver slik 
som daglig rengjøring, foring, 
automatisering og daglig drift er 
du som bonde sikret en trygg og 
effektiv avløser til ditt bruk. 

•  MASKINKJØRING
Våre ansatte holder seg
 jevnlig oppdatert på de  nyeste 
 maskinene og teknologien dis
se har. Ofte har våre  ansatte 
fått opplæring hos den lokale 
 bonden, slik at du som bonde kan 
være trygg på at driften går som 
den skal. 

•  KUKLIPPING 
LMT har en meget  erfaren og 
 dyktig avløser på kuklipping.
Vår  avløser klipper  mange storfe 
om  dagen og har veldig gode 
skussmål lokalt. Kan også foreta 
klauvpleie.

Med våre avløsere kan bonden 
virkelig slappe helt av når de 
har fri. Vi tar godt vare på våre 
 avløsere og våre medlemmer, slik 
at  arbeidsforholdet holdes  
best mulig. 
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Rødmyrvegen 174, 7580 Selbu • Tlf.  48 11 11 58 • E-post: stiguthus@gmail.com

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag søker alltid etter      
dyktige avløsere og vikarer. Du trenger ikke å være opp-
vokst på gård for å bli en god avløser, har du interesse for 
å utføre en god jobb, kan du komme langt og være sikret 
en god og trygg arbeidssituasjon i lang tid fremover. 

Avløseren er en veldig viktig brikke for landbruket i Norge. 
Dette samfunnsansvaret tar vi i LMT høyst alvorlig, og 
 jobber for at både bonden og våre avløsere skal være 
trygge. Som avløser får du opplæring og kursing på det 
faktiske bruket, slik at du har nødvendig kompetanse for å 
utføre jobben på en god og selvstendig måte. 

HVA GJØR EN AVLØSER?
Avløseren tar over det daglige arbeidet på gården når 
bonden er borte. Som avløser har man en variert, fysisk 
og givende arbeidshverdag, med arbeid  både ute og 

Uten avløsere 
stopper landbruket opp

inne gjennom hele året blir ingen dager like. Du får treffe 
mange nye mennesker, og får en unik kjennskap til faget 
og ikke minst verdifull erfaring. 

VÅRE AVLØSERE 
Vi har faste ansatte i avløserringer, og avløsere for 
 sykeavløsing/ferie og fritid. LMT stiller med beredskaps-
tjeneste med både  faste  ansatte og deltidsavløsere. Dette 
er en  viktig  trygghetsfaktor for bonden og for å ivareta 
god  dyrevelferd. Våre deltidsavløsere er også viktige for å 
holde driften i gang både i helger og ukedager.

Hos oss legger vi vekt på trivsel og et godt felleskap. 
Kaffen står klar, og døren vår er alltid åpen. Ta kontakt 
med oss i LMT i dag for en  uforpliktende prat om hvilke 
 muligheter vi har for deg. 

Takk til våre
samarbeidspartnere



Oppdaterte proteinnormer viser at vi kan 
redusere protein i kraftfôret og opprettholde 
god tilvekst. Resultater fra Staur og 
Angusgården bekrefter dette. 

Ny Formel Biff -serie er bedre tilpasset 
variasjon i grovfôrkvalitet til en lavere 
kraftfôrpris. Riktig fôring for høy tilvekst og 
god helse, gir bedre økonomi med Formel Biff!

Ny og bedre 
Formel Biff

Nyhet
Felleskjøpet Agri 
Felleskjøpet Rogaland Agder



Neaporten, Nestansringen 3
7580 Selbu
Telefon: 73 81 19 20
bjorn.hofsmo@n-lt.no, ltmt@n-lt.no

Beredskapstjeneste
Daglig Leder: Bjørn Hofsmo 
Telefon: 930 86 222 
(920 35 736)

Landbruksvikarer som 
kan kontaktes:

Vi dekker kommunene
Selbu, Stjørdal, Meråker og Tydal

Selbu

Stjørdal Meråker

Tydal

www.landbrukstjenester-mt.no

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag SA

SYNNE AAS FARBU

Epost: synneaas04@gmail.com

ANNETT KERBER

Epost: kabernd@online.no

BJØRN HOFSMO, daglig leder

Epost: bjorn.hofsmo@nlt.no

HÅVARD BJØRGUM

Epost: haavard.bjorgum@hotmail.no

BJØRNAR FORBORD

Epost: forbordb@gmail.com


