
KURSSAMLING LANDBRUKSVIKARER OG AVLØSERE  

28. og 29. mars, Hotell Scandic Alexandra, Molde 

Tekst og foto: Ingvild Skjørsæter 

 

Landbrukstjenester Nordvest har nå hatt noen kjekke og lærerike dager med 20 deltakere spredt fra 

hele fylket; 4 fra Storfjord LT, 2 fra Indre Nordmøre LT og 14 av egne ansatte. Ingvild Skjørsæter var i 

hovedsak med fra adm. under hele arrangementet, Jan Ståle Engjaberg hele mandagen, og daglig 

leder Selma Cowan under middagen og sosialt samvær på kvelden. 

 

Endelig kunne vi invitere landbruksvikarer og avløsere fra hele fylket til flere dagers kurssamling 

igjen. Dette som skulle bli en årlig tradisjon vekslende mellom de forskjellige landbrukstjenestene har 

hatt en pause siden 2018. Landbrukstjenester her hadde arrangementet sist i 2017. I 2018 hadde 

Storfjord LT «ballen» med kursopplegg noen dager på Stranda. Indre Nordmøre LT hadde riktignok 

planene klare i 2019, men det ble for få deltakere til at det kunne gjennomføres. Da ble det ekstra 

hyggelig denne gangen å få til noe etter noen års pause på grunn av korona pandemien. 

 

Kalvestell og kalvehelse 

Med større og større gårdsbruk med  

storfe, jo flere kalvinger per bruk og mer  

å være observant på, og flere kalver å fôre. 

Bedriftsrådgiver Kjerstin Skaar, TINE, var  

med oss fra oppstart klokka 10.30 første  

dagen med tema kalvefôring, kalvestell og 

helse. Her ble deltakerne engasjert i  

diskusjoner om hvordan ting gjøres rundt  

omkring, praten gikk og det var lærerikt å 

dele erfaringer samt få  faglig påfyll fra  

Kjerstin. Etter lunsj var det også litt om  

dyrevelferd indikatoren, før   

ferden gikk til gårdsbesøk på   Kjerstin Skaar forteller bl.a. om forhold som har betydning for kalvehelsa.  

ettermiddagen.    F.eks. kalvingsforløp, stell, råmelk, hygiene og miljø. Gårdsbesøk på Valle. 

 

 

 

   
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 



Melkerobot; vedlikehold og avlesing i program 

Imens en gruppe først dro til gårdbruker Øyvind Valle på  

Aureosen sammen med Kjerstin Skaar for å studere hans  

opplegg for småkalvene, dro den andre gruppen og møtte  

Jøran Kirkholt, Lely fjøssystemer, hos gårdbruker Lisa Valle 

som har en ganske ny driftsbygning like i nærheten av Øyvind 

Valle sin gård. Jøran Kirkholt underviste litt om å finne fram 

i melkerobotprogram, og om vedlikehold, rengjøring og  

forskjellig på selve roboten. Gruppene hadde ca. tre kvarter 

på hver gård. Det opplevdes som en nyttig og kjekk avveksling 

å få se på noen gårdsbruk, enn å kun sitte på møterom på  

hotell som ikke er noen dagligdags affære for disse praktisk  

anlagte arbeidsdamene - og karene.  

 

Tilbake på hotellet var vi ca. klokka 17, da ventet litt ettermiddagsmat og en bolk med mer teori om 

Lely melkerobotprogram.  Etter en lang og innholdsrik dag var det kjærkomment med en lengre 

pause før middag. 

 

Jøran Kirkholt forklarte om skjermen på roboten, vedlikehold, rengjøring og om hvordan melkeorganet er innstilt. 

 

Middag, underholdning og mye latter 

I god stemning gikk vi til bords til tre retters middag, servert i egen stue. Den gode praten fortsatte 

utover mellom en miks av sunnmøringer, romsdalinger og nordmøringer, og tilflytta nederlendere, 

tyskere m.fl. nasjoner. Her kunne en ikke bare sammenligne arbeidsforhold i landbruket i Møre og 

Romsdal, men også mellom land. Vi fikk endelig gjort ære på vår årets avløser 2021 i Landbruk 

Nordvest, Else Marie Bøhler, med utdeling av blomst og diplom. Også en landbruksvikar med nylig 

«rund» bursdag fikk blomster. 

 



Utpå kvelden kom en overraskelse i form av en kar ved navn Odd Arne Halaas, som har tittel artigkar 

og spillemann. Han hadde mange humoristiske poeng og litt av hvert av refleksjoner omkring 

landbruket, som eks. om matberedskap og om vanskelig økonomi. Noen fortellinger og vitser var 

også litt om de hverdagslige misforståelser mellom kvinner og menn. Trekkspillet måtte selvsagt fram 

og Halaas dro til med «Kuskit og fjøs» av Vømmøl Spelmannslag. Ingenting å si på humør og stemning 

denne kvelden, og kursplanleggeren som tenkte avløsere er A – mennesker som legger seg tidlig 

måtte tenke om igjen. 

 
 

 

Andre dagen med tema arbeidsfolkets helse 

Tirsdagen kom fysioterapeut Tiril 

Østigård Skjølsvik fra Avonova  

bedriftshelsetjeneste og snakket  

om variasjon i arbeidsdagen, og  

smarte tips om måten man bruker 

kroppen i de forskjellige arbeids- 

oppgavene. Både bonde – og  

avløser yrket kan være tungt  

fysisk og det er lurt å tenke over  

hvordan man jobber når man dag 

etter dag, som på fjøsstell, gjør  

de samme tingene. Kan man f.eks. 

snu om rekkefølgen på noe, eller 

veksle mellom flere arbeids- 

oppgaver samtidig? Får man av  

og til tatt seg en liten «tøy og  

bøy – pause»? Gjennom kurset 

ble vi iallfall av Tiril bedt om å  

reise oss opp flere ganger og  



gjorde øvelser. Var nok flere da som kunne kjenne på hvor stiv og støl vi egentlig var i kroppen. Å 

diskutere forskjellig i gruppearbeid i tillegg gjorde disse timene veldig lærerike.  

Psykisk helse var også tema. 

 

Kjemikalier i landbruket 

HMS rådgiver Annbjørn Husby, Landbruksrådgiving Nordvest AS, orienterte om forskjellige 

kjemikalier og gasser en kan komme borti i landbruket, og hvilket verneutstyr en bør bruke. 

Siste tema var angående rutiner ved flytting av storfe i fjøs og på beite. 

 

Vi avsluttet med Hotell Alexandra sin gode lunsjbuffèt og ønsket takk for denne gangen 

og vel hjem. Gleder oss allerede til en neste anledning, «ballen» sendes videre. 

 

 

 

 

  


