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I Gjemnes er Sivert Dønheim (22) ansatt på fulltid som  

landbruksvikar og avløser. Han er godt fornøyd med 

jobben, det er dette han liker å holde på med. 

Riktignok tenkte han ikke på dette som sitt yrke først, 

men så ble det slik. 

 

En kald morgen i oktober 

Den første morgenen med rim på marker og i veikanten  

sist på oktober, treffer jeg Sivert Dønheim etter fjøsstellet  

på Kolmannskog samdrift DA på Farstad, Hustadvika  

kommune. Men, vent litt.., jobber ikke han i Gjemnes  

tenker du.., ja, men Sivert er så fleksibel og behjelpelig at  

er det mangel på avløsere i Hustadvika jobber han også  

over dit innimellom.  

På Kolmannskog har han fôret og stelt for totalt ca. 160 dyr, 

hvorav 50 melkekyr som melkes av en Lely A4 robot.  

Fôringa av kyr, ungdyr og okser gjør han her med en Avant  

minilaster. Gårdsbruket er ca. 600 dekar inkludert leiejorda, 

og har de siste 10 årene vært drevet av søsknene Solrun og 

Hans Arild Kolmannskog etter faren ble pensjonist.  Maskinførerbevis ble tatt i 2020 og er bruk for her 

 

Vokst opp med gårdslivet 

Sivert kommer fra en gård på Bergsøya og bor der fortsatt. Bestefaren drev den med melk fram til 2006. 

Faren til Sivert tok over fra 2010, og drev først med oppfôring av okser, men gikk senere over til ammekyr. 

To yngre søsken har Sivert; en bror og en søster. Det er broren som hjelper mest til med fjøsstell hjemme, 

mens Sivert bidrar i slåtten og andre ting. På morsiden var det også gårdsbruk, i Batnfjorden. Da Sivert var liten 

og skulle på overnattingsbesøk dit var det ikke uvanlig å pakke med seg fjøsklær. Og det var morfar som lærte 

han å håndtere melkeorgan fra han var i 12 – års alderen. Han har på denne måten fått erfaring tidlig med å 

stelle for dyr. 
 

Veivalg         

Det ble naturbruk på Gjermundnes vgs. som Sivert valgte først,  

men han peilet seg ikke inn på landbruk videre, han valgte å  

studere til anleggsgartner. Etter sommeren 2019 begynte han 

som lærling hos Romsdal anlegg. Men dette skulle ikke vare lenge,  

for utpå høsten skjedde det noen uforutsette ting som gjorde at  

Sivert måtte velge annerledes. Han begynte isteden å jobbe på en  

gård på Bergsøya tre dager i uken. 

 

Mer og mer avløserjobb 

Da det var behov for flere avløsere i Gjemnes begynte Sivert  

etter hvert å jobbe på flere sykdomsavløsinger og hos flere  

som har hatt foreldrepermisjon. I tillegg en god del på ferie – og  

fritidsavløsing. Han er kjent med mange slags melkebruk, store og  

små, har også jobbet med sauer.  

Jeg spør om det er noe arbeid han liker best, da svarer han at alt er  

jo like viktig, men om han skulle velge er løsdriftsfjøs best sånn fysisk,          Ser lett at Sivert liker å jobbe med dyr 

 



fordi man må bøye seg så mye på båsfjøsene. Sivert har ikke så lyst til å settes til annet enn fjøsarbeid eller 

traktorkjøring. «Hvis du setter meg til vedhogst, skulle jeg brukt veldig lang tid, for det er kjedelig, du hadde 

lurt på hvor det ble av meg til slutt», sier han med et lattermildt uttrykk bort til Hans Arild Kolmannskog.  

Han går ofte med hørselvern når han jobber, og det har for Sivert en spesiell hensikt. «Flere har lurt på det, 

men for meg er det viktig å få vekk lyder som jeg kan bli distrahert av. Det kan bli vanskelig å holde 

konsentrasjonen, fordi jeg har ADHD», forklarer han. Men han er fullstendig klar over at han må følge ekstra 

godt med når han er inne hos dyrene i løsdrift, at i slike tilfeller er også hørselen viktig for å få med seg alt. 

Etter å ha vært vikar for en annen landbruksvikar ei god stund, er Sivert fra oktober i år nå fast ansatt som 

delvis landbruksvikar, delvis avløser. Det er gårdsarbeid han vil holde på med. Utenom arbeid blir det å drive 

med litt fiske, og så holder han på å pusse opp en leilighet til seg selv i huset til besteforeldrene på Bergsøya. 

 

Noen framtidsplaner? 

Angående framtida håper Sivert Dønheim at det skal bli bedre for landbruket. Vi snakker om hvor mange som 

legger ned for tida på grunn av at alt er så dyrt, eller at man ikke  

har noen som vil ta over. Sivert drømmer om å drive et melke- 

bruk selv en gang i tida, men inntil videre nøyer han seg fint med  

å ha drømmejobben som arbeidstaker i denne næringa.  

Og er glad for at han kan holde på med det. 

 

 

Hos Kolmannskog har de  

noen av kalvene ute i  

kalvehytter og i en inn- 

hengning med kontainer  

som åpent hus når de  

blir litt større. Slik blir  

kvigene godt vant til å  

være ute. Hans Arild  

Kolmannskog mener  

dette hjelper på når de  

skal ut på beitet seinere, 

det blir ikke så mye styr  

med å ha dyrene ut når  

de er vant til å være ute  

fra tidligere, er bare å  

sette opp døra.  

Sivert synes også dette  

virker som et bra opplegg. 

 

 

 


