
Den gode hjelper 

INFOSKRIV TIL LANDBRUKS- 

VIKARER OG AVLØSERE ,  

NR 1-2017 

 

LANDBRUKSVIKAR- OG AVLØSERKURS i tre dager,  

en pangstart på året! 

 

Den 23. – 25. januar ble det arrangert kurs for landbruksvikarer og avløsere fra hele Møre og 

Romsdal. 21 deltakere totalt fra Landbruk Nordvest, Indre Nordmøre LT og Storfjord LT, kom 

til Quality hotell Alexandra i Molde for å lære forskjellig nyttig og interessant for 

avløseryrket, og for å dele erfaringer og ha det kjekt i lag. 

 

Første dag handlet om kurs i kusignal, både med teori og med besøk i en lausdrift fjøs for å 

kikke på kyrne. Kanskje kan slik kunnskap bidra til å redusere antall arbeidsulykker hvor dyr 

er involvert. Det var også foredrag om kyr og klima. Et interessant og stort tema hvor kua 

ikke kommer så dårlig ut om man ser på det helhetlige bildet, og drifta av jorda på gården er 

god f.eks. Foredragsholder Rose Bergslid, Bondelaget / Norsøk, påpekte at det er flere 

modeller å se på dette temaet på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivrige deltakere studerer oppgaver de skulle besvare i fjøset. Gårdbruker Øyvind Krakeli på 

Istad delte gledelig sin informasjon og erfaringer om både bygningen og kyrne her. 

 

 

Andre dagen var tema før lunsj; grovfôrkvalitet og ensilering,  

sauen`s årshjul og sykdommer hos sau, v/ Nina Iren Ugelvik, LNV. 

Noen avløsere er med på slåttearbeid, da kan det være greit å vite  

hva som foregår under rundballepressing, eller siloslått og silo- 

legging, og den videre prosessen i fôret. Hva er det som gjør fôret  

bra? Hva kan det skyldes om det blir dårlig fôr?  

 

Ikke alle avløsere jobber med sau, men noen av deltakerne på  

kurset gjør det, og landbruksvikarene kan komme borti det også.  

Det ble gjennomgått hva som skjer i løpet av året på sauebruk,  

med fokus på fôring, lamming, beite og mulige sykdommer. 

 

Resten av 24. jan. ble brukt til å ta en titt på noen veier melka kan  

ta etter henting fra tanken. Vi var på TINE meieri i Elnesvågen, og  

på gårdsysteriet Derinngarden i Eide. Det ble en stor kontrast å se  

hylle på hylle helt opp til taket med store Jarlsberg, til å titte innom  

ysteriet og gårdsbutikken til Othild Tjugen. På det koselige lokalet  

over butikken fikk vi smaksprøver på ost sammen med kjeks og  

frukt. Det falt i smak og flere gjorde en handel før vi dro derfra. 

 

http://www.derinngarden.no/meny_3_00.asp
http://www.derinngarden.no/meny_3_00.asp


Siste dagen gjorde vi deltakerne kjent med hva NLT er på landsbasis v/ Tor Inge Eidesen fra 

Styret i NLT. Det ble også snakk om sykdomsavløsing og beredskap. To gårdbrukere delte sin 

historie om hvordan de hadde opplevd å være avhengig av hjelp, og hvor viktig det er at 

landbruksvikarordningen og Avløserlag finnes.  

 

Landbruk Nordvest, som hovedarrangør, fikk gode tilbakemeldinger på opplegget. Slike 

samlinger over flere dager ønskes igjen av dem som var med. Ikke bare det faglige, men også 

det sosiale blir satt pris på, i et ellers ganske ensomt yrke. Så følg med dere som får lyst til å 

bli med en annen gang. Trolig blir dette et årlig kursopplegg på rundgang mellom Nordmøre, 

Romsdal og Sunnmøre. Men siden det er over flere dager, som innebærer to overnattinger 

for de fleste, og flere kursholdere involveres, må en regne med at det koster litt mer enn hva 

som er vanlig for andre typer kurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

MOTORSAGKURS 

 

09. og 10. mars   kl 10 – ca 17 Nesset 

16. og 17. mars  kl 10 – ca 17 Gjemnes 

23. og 24. mars   kl 10 – ca 17 Averøy 

 

Meld deg på der det passer best. Nærmere bestemt sted blir klart etter hvert.  

 

Påmeldingsfrist 06. mars til Ingvild på tlf. 45292001, 

eller ingvild.skjorsaeter@nlr.no 

Kursavgift 2600,- for avløsere ansatt i LNV, ellers kr 3000,- 

 

Se også www.landbruknordvest.no og på facebook. 

 

 
 

 

 

 

 

 

KURS I PRAKTISK HMS-ARBEID 

- Skreddersydd for landbruket 

Oppstart den 7. mars,  Framhald, Åndalsnes 

Påmelding til Kari Fløystad, tlf. 907 05 980, e-post: kari.floystad@nlr.no 
innen den 28. februar. 

 

Kurset er inndelt i tre deler på til sammen tolv timer: 

 Veiledning – 3 timer med lærer 

 E-læring – 6 timer egenstudie 

 Gårdsbesøk – 3 timer med lærer 

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet og fokuserer på at HMS 

skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker. 

Prisen er kr 3000,-  , for deltaker nr to fra samme gård/bedrift er prisen kr 1300,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ingvild.skjorsaeter@nlr.no
http://www.landbruknordvest.no/
http://www.siba.no/hus-og-hjem/hageredskaper/gresstrimmer-hekkesaks-og-motorsag/black-decker-gkc3630l20-qw-126508
mailto:kari.floystad@nlr.no


  
Meir info om kurset finner du her: 
 https://nordvest.nlr.no/raadgivingstilbud-og-kurs/29625/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLATTKJØRINGSKURS HOS NAF 

NLT-medlemslag kan få 10% avslag på kurs i glattkjøring hos NAF. 

Er du interessert i et slikt kurs, ta kontakt med oss, så ser vi om vi 

kan få til en avtale med NAF. 

 

LNV tilbyr kurs i varme arbeider i landbruket 

Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider gjennom sine 

sikkerhetsforskrifter. Fra 01.01.2016 gjelder dette også bønder og deres ansatte som benytter 

sveiseapparat, vinkelsliper og lignende utstyr på gården. 

 

 Kurset tar for seg 

Sertifiseringsordningen for brannvern ved 

utførelse av varme arbeider. 

Gjeldende regelverk 

Brann- og slokketeori 

Risiko ved utførelse av varme arbeider 

Praktisk slokking 



Kurset er 7,5 timer inkludert teori, kursmateriale, praktisk slukkeøvelse og eksamen. 

Fullført kurs med godkjent eksamen gir sertifikat for Varme arbeider utstedt av  

Norsk brannvernforening. Sertifikatet har en varighet på 5 år. 

For mer informasjon om kurset og evt. påmelding kontakt Sigmund Moen Trønsdal,  

tlf: 900 46 093, eller e-post:  sigmund.moen.tronsdal@nlr.no 

 

 

Kurs som er planlagt nå er i Fræna kommune: 

 

EIK senteret, Malmefjorden, den 8. mars kl 09.30 – 16.00 

Frænabu, Farstad, den 9. mars kl 09.30 – 16.00 

 

Kurspris: 1800,- for medlemmer i NLR, 2200,- for andre.   Påmeldingsfrist:  3. Mars 

 

 

Mjølkevarmen 

- Einar Økland (fra 1978) 

 

Blandt alle gode varme dyr 

er varmen best hos mjølkekyr 

 

som står på bås i eim og os 

ein morgon i ein liten fjos 

 

før renna er blitt moka rein 

bak halar, jur og stive bein 

 

før kyrne har fått vatn og fôr 

og før dei er blitt mjølka or. 

 

Denne varmen i fjosen og kua sin kropp 

har kumjølka – nysilt og søt – samla opp. 

Det veit katten. Og eg. Og bonden. Men han 

sender mjølka til byen i nedkjølte spann. 

 

Den søte varmsmaken drar sin veg. 

Den vil aldri i livet nå fram til deg. 

 

Smak ! Og tenk på det varmetapet 

når du drikk kald mjølk frå kjøleskapet 

https://pixabay.com/no/melkespann-kanner-melk-landbruk-1659157/
mailto:sigmund.moen.tronsdal@nlr.no


KONTAKTINFO AVD. TJENESTER LANDBRUK NORDVEST SA: 

 

     
Selma Cowan   Morten Feiring   Ingvild Skjørsæter 

Avd. leder.   Avløseradm.Sunnmøre  Avløseradm. Romsdal  

tlf. 926 83 940   tlf. 464 32 050   og Nordmøre 

selma.cowan@nlr.no  morten.feiring@nlr.no  tlf. 452 92 001 

        ingvild.skjorsater@nlr.no 

 

    

Tatjana Libakiene  Marit Bjerkeset   Rune Sjåholm 

Lønnsansvarlig   Økonomisjef   Daglig leder LNV 

tlf. 926 48 710   tlf. 415 68 710   tlf. 419 00 031 

tatjana.libakiene@nlr.no marit.bjerkeset@nlr.no  rune.sjaholm@nlr.no 
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