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PRIS FOR VELDREVET GÅRDSBRUK 2013 ER TILDELT ARILD OG 
OLE JOHAN JOHANSEN, BOLLE, 8370 LEKNES.  

 

Statutter for utdeling av vandrepokal for veldrevet gårdsbruk. 
Vedtatt av styret i Nordland landbruksselskap på møte den 26. april 2012. 
 
Kandidaten skal være en god ambassadør for landbruksnæringa. 
Som kandidat kan være enkeltbruker, brukerfamilie eller fellestiltak. 
 
Følgende kriterier skal vektlegges ved valg av kandidat: 
- Kandidaten skal være utadrettet og ha en positiv holdning til yrket. 
- Gården skal være et positivt element i kulturlandskapet. 
- Det stilles krav om totalkvalitet i produksjonen. Totalkvalitet omfatter blant annet 
  etikk, jord- og plantekultur, dyrestell, produktkvalitet og at produksjonsfaktorene er 
  tilpasset hverandre. 
- Gården skal ha en sunn økonomi og en fornuftig utnytting av ressursgrunnlaget. 
 
Vandrepokalen for 2013 er tildelt Arild og Ole Johan Johansen, Bolle, 8370 Leknes.  
 
Kandidaten er foreslått av Vestvågøy Bondelag og Vestvågøy kommune.  
 
Begrunnelse for prisen. 
  

- Arild ( 49 år ) og Ole Johan ( 50 år ) driver gårdsbruk med kumelk- og kjøttproduksjon 
på Bolle like ved kommunesentret Leknes i Vestvågøy.  De er medlemmer i Bolle 
samdrift DA, og driver grovforproduksjon gjennom egne foretak.   

- De tilhører en generasjon som har vært med på torving, hesjing og møkkerspredning 
for hånd. I 9 – 10 års alderen var de allerede drevne traktorkjørere. Etter endt 
gymnas, og for Ole Johan i tillegg agronomkurs på Kleiva, overtok de foreldrenes 
gårdsbruk i 1985. På denne tiden var besetningen på 11 melkekyr, 5 kviger og et par 
okser.  Høsta areal var den gang på 50 - 60 dekar.  

 

- 
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- I løpet av de følgende nesten 30 årene har det skjedd mye på jord-, dyre-, maskin- og 
bygningssida på Bolle. Like etter overtagelsen ble onkelens nabobruk kjøpt og 
melkekyrne ble flyttet dit. Stor plansilo ble bygd i 1988 og bygningen ble utvida i 
1992 med plass for 54 ungdyr til kjøttproduksjon. I 1998 ble husdyrarealet igjen øka 
med moderne løsdriftsfjøs til 26 melkekyr. Denne ble senere utvida med noen binger 
for kviger. Plansiloen ble i 2009/2010 bygd om til kjøttproduksjon. I 2011 kom det 
opp et stort redskapshus på bruket der det er god plass for en moderne traktor- og 
redskapspark.  

- Ole Johan har bakgrunn i entreprenørbransjen og har hatt stor nytte av dette i 
opparbeidelsen av det faste driftsapparatet. Begge brødrene har lagt ned betydelig 
egeninnsats i byggeperiodene. 

- På jordsida er det er det gjort en enorm innsats opp gjennom årene. Det er nydyrka 
over 150 dekar, mye av dette med egen innkjøpt dyrkingsmaskin på belter. For et par 
år siden ble det kjøpt inn slangespredningsutstyr for husdyrgjødsel. Alt engareal til 
slått gjødsles med dette utstyret. Dagens areal til slått er på 700 - 800 dekar og 
høstes to ganger. Hele grasavlingen pakkes i rundballer. 

- Brødrene har hatt en jevn høg produksjon og ytelse og samtidig med god kvalitet 
gjennom mange år. De har veldig god kvalitet og oversikt over alle ledd i drifta, og 
bygningsmassen er svært godt utnyttet, til tross for at utbyggingen av 
driftsbygningen er gjennomført i flere trinn. De oppnår også svært god kvalitet i 
potetproduksjonen. 

- Produksjonsomfanget i Bolle samdrift består i dag av 37 melkekyr og 164 øvrig storfe. 
I tillegg drives det med 7 dekar potet. Arild Johansen har et grovforareal på 348 dekar 
og Ole Johan Johansen har et grovforgrunnlag på 352 dekar. Samdrifta  har i dag en 
produksjon på  212 tonn kumelk og 35 tonn storfekjøtt ( 96 okser levert i 2013 ) og 
noe potet. Det er totalkvalitet i hele produksjonen. Det kan nevnes at brukerne fikk 
sølvtina i 2012 for levering av elitemelk sammenhengende i 15 år. I tillegg mottok de 
også dette året 20-års plankett for levering av god melk.  

- Dagens omsetning er på ca. kr 4 millioner. De tar hver ut et arbeidsvederlag på kr 
400 000. Med nesten 3 500 arbeidstimer pr. år blir timesatsen kr 120 – 130. Til tross 
for mange arbeidstimer har brukerne tatt seg tid til en lengre ferie med familie hvert 
år. 

- Begge brukerne har engasjert seg i organisasjonsarbeid, Ole Johan i Felleskjøpet et 
par ganger og Arild i arbeidsutvalg i Tine og i lokalt bondelag. I 2013 var de Åpen Gård 
verter i Vestvågøy. 

- I tillegg er Ole Johan aktiv innen dans mens Arild har engasjert seg innen fotballen 
som trener for barna ol.  

 

 


