
Den gode hjelper  

INFOSKRIV TIL LANDBRUKSVIKARER OG AVLØSERE , NR 2-2015 

 

  

VALG AV VERNEOMBUD FOR 2016-2018 
 

Det ble den 06.11. sendt ut brev med informasjon om å komme med forslag til kandidater til valg av 

Verneombud for perioden 2016-2018, med svarfrist den 20.11. Vi har ikke mottatt noen andre forslag enn de 

tre som per i dag er verneombud og som alle tre ville stille til gjenvalg. Derfor kan vi meddele at 

Verneombudene fortsatt er : Albert Lillebostad nord for Ørskogfjellet, Jan Pål Fugledal sør for Ørskogfjellet, 

og hovedverneombud Ingvild Skjørsæter. 

 

FAGDAG I MOLDE DEN 07.12. 

 

 

 

Den 7. desember var det tid for litt faglig påfyll. Oppmøtested var på styresalen på Felleskjøpet i Molde, og 

det kom 23 avløsere og landbruksvikarer fra Aure i nord til Tjørvåg og Ørsta i sør. Bra oppmøte ! Flere ville 

faktisk krevd større lokale har vi lært til en annen gang. HMS var hovedtema. Ingvild Skjørsæter (LNV) og 

Sigmund Moen Trønsdal (NLR-HMS) tok for seg om dokumentert opplæring. Og spesielt arbeid i høyden 

var i fokus. Deltakerne gjennomførte gruppearbeid i sikker-jobb-analyse av arbeid i stige, i stillas og på tak.  

 

http://www.clipart.kirkerne.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Lys005_05.gif&width=550&height=600m&bodyTag=<body bgColor%3D"#FFFFFF" leftmargin%3D"10" rightmargin%3D"10" topmargin%3D"10" marginwidth%3D"20" marginheight%3D"10">&wrap=<a href%3D"javascript:close();"> | </a>&md5=0786c115ba5127e124f5520c6a4f67ca


 

 

Før lunsj var også  

Amund Amundsen fra  

Aak Safety AS sammen  

med oss og snakket mer  

om regelverk, risiko-  

vurdering og om nyttig  

utstyr ved arbeid i  

høyden. Han  

demonstrerte en fall- 

sikringssele. 

Etter lunsj var første  

tema smitte ved Jan  

Valde fra Mattilsynet,  

og videre snakket Geir  

Grønningsæter Gjul,  

også fra Mattilsynet,  

ivrig om dyrevelferd. 

Dagens siste tema var  

traktorkjøring langs  

offentlig vei og beregning Ivrige og flinke kursholdere : Til venstre; Amund Amundsen, Aak Safety AS. 

og sikring av last. Dette      Til høyre; Geir Grønningsæter Gjul, Mattilsynet. 

var ved Leidulf Inderhaug, 

daglig leder Team Trafikk-  
skole. Det ble en interessant dag som vi håper avløserne har nytte av i sin jobb videre. Slike dager kommer 

til å gjenta seg på vår og høst/vinter, så følg med – følg med ! 

 

  

AVLØSERRINGER 

Går du med tanker om at du egentlig skulle hatt litt mer jobb som avløser ? En heltid- eller deltidstilling ? 

Avløseradm. i Landbruk Nordvest vil i 2016 fortsette jobben med å få dannet avløserringer i flere 

kommuner. En som jobber i avløserring har arbeid på 2 – 5-6 gårdsbruk alt ettersom hvor mye jobb hver 

bonde har til en,og det er selvsagt best å slippe å kjøre mer enn en halvtime til jobb. Den beste løsningen er 

derfor om en kan få til å ha nok å gjøre innenfor den kommunen man bor i, men det er ikke alltid det vil 

være slik. Noen avløsere jobber i 3 kommuner f.eks. Vi hører gjerne også om noen som vil søke seg jobb 

som avløser, men ikke har det per i dag. Landbruksutdannelse er bra, men lengre erfaring teller også. For 

utenlandske kreves gode engelskkunnskaper,både muntlig og skriftlig, og vilje til å forsøke å lære seg det 

norske språket. 

 

VAKSINER 
 

Bedriftshelsetjenestene anbefaler at dere som er avløsere tar «etterfylling» av stivkrampevaksine hvert 10.år. 

Det kan gjøres på eget legekontor eller hos bedriftshelsetjenesten. Selve vaksinen koster kr 100. 

Konsultasjonen med setting av vaksine koster kr 250 hos bedriftshelsetjenesten. Ta kontakt med Ingvild for 

en samordna bestilling. Vaksinen beskytter mot stivkrampe, kikhoste og difteri. Ønsker du å ha med polio- 

beskyttelse i tillegg, er denne vaksinen  dyrere, i underkant av 300 kroner for en dose. 



 

 

NYBEGYNNERKURS FOR AVLØSERE I ØRSTA 

 

Vi i Landbruk Nordvest  

jobber kontinuerlig med  

å rekruttere nye avløsere  

til bøndene. I Ørsta har vi  

nå før jul hatt 10 lærevillige  

deltakere på nybegynner- 

kurs.  

Her er gjengen i praksis i  

fjøset til Dagfinn Barstad.  

Her trives både folk og dyr,  

og førsteklasses melk  

havner på tanken fra rolige 

, snille kyr! 

 

Høsten 2016 er det igjen  

nybegynnerkurs i Romsdal. 

Sted er ikke bestemt enda.  

Info vil komme etter hvert. 
 

 

 

ARBEIDSKLÆR TIL SALGS !  

Vi setter ned prisene på arbeidsklær fra Livold AS en del for å få minsket antallet av lagrede 

klær. Slå til på god pris !  

        

PLAGG: PRIS: NY PRIS: 

NLT- Røktardress 710 550,- 

Heldress i twill (grå) 540 400,- 

Røktarbukse  grønn 430 275,- 

Arbeidsbukse twill 310 150,- 

NLT-ungdom  (12-16) 555 400,- 

NLT-barnedress (2-10) 515 350,- 

Ny-født dress  

(NB! Vi har kun 1 stk) 
265 125,- 

(Alle prisene er inkludert moms) 

 

 

http://www.livold.no/galleri


ÅRETS AVLØSER 

Rolf Egil Røhjell var i år nominert og valgt til årets avløser for Møre og Romsdal. Begrunnelse for 

nominering var at han har jobbet som fast ringavløser i mange år: Han husker ikke selv hvor mange, men en 

av bøndene fortalte at han hadde jobbet for tre generasjoner i hans familie! Bøndene beskriver ham som 

pålitelig, stabil, solid, og kjempeflink med dyr. Flere sa at de kan reise bort uten bekymringer, og at han 

husker alt som skjer på gårdsbruk. Vi gratulerer Rolf Egil med årets kåring, og håper at han kommer til å 

fortsette som avløser i mange år fremover! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYE KLAUVSKJÆRERE I LANDBRUK NORDVEST 

 

Flere av våre kunder har i år fått besøk av ikke én, men to klauvskjærere samtidig. Etter at Geir Inge Almås 

tok et års permisjon, bestemte vi oss for å ansette flere klauvskjærere for å gjøre jobben lettere for den 

enkelte. Inge Moen er vår nye klauvskjærer på Sunnmøre, og Else Marie Bøhler har flyttet til Fræna. På 

sensommeren og i høst har de to jobbet i lag for å gi Else en best mulig start i faget.  

 

Inge Moen har vært bonde siden 1986.  

Han er en av fire bønder i Mjølkekoppen  

samdrift i Lauvstad. Samdrifta har en  

kvote på 530.000 liter og sender årlig  

45 til 50 okser til slakteriet.  

Inge startet som klauvskjærer allerede 

på 90-tallet, da han jobbet for Sunnmøre 

meieri. Etter cirka 10 år som ansatt ble  

han selvstendig klauvskjærer i 2006, og  

han ble sertifisert som klauvskjærer i  

2008. Han har en kundekrets på 800 til  

1000 dyr på årsbasis.  

I tillegg til gårdsdrifta og klauvskjæring 

er Inge Moen bondelagsleder, og ikke 

minst er han far til tre barn i alderen  

14 til 19 år. Hverdagen kan innimellom  Else Marie Bøhler og Inge Moen har begge startet som klauvskjærere 

være ganske hektisk!    i Landbruk Nordvest siste året. 

  

Rolf Egil Røhjell ble kåret til Årets avløser på høstsamlinga til Norske Landbrukstenester i oktober. 

Her står Rolf Egil ytterst til venstre flankert av seks andre avløsere som alle ble hedret med tittelen 

Årets avløser i sine respektive fylker. Foto: NLT. 



Else Marie Bøhler (22) vokste opp på et gårdsbruk med melk, sau og juletrær i Egersund. Hun jobbet mye 

hjemme som barn, og tok agronomutdanning på KVS-Lyngdal. I tillegg har hun ett års utdanning i 

bedriftsledelse på Tomb fagskole. Hun har jobbet som avløser i Fredrikstad og som sommerhjelp på 

Plantasjen. Else hadde lyst å se mer av Norge og søkte derfor på stillingen. 

Hun flyttet til Fræna i august sammen med mannen sin som også har fått seg jobb i området. Hun vil gjerne 

bli kjent i området, og er allerede begeistret for naturen i Møre og Romsdal. Else trives på jobb, og hun har 

møtt mange hyggelige folk så langt! 

 

 

 

 

JUL I FJØSEN 

 

Det vert ikkje jul utan eit tre 

Alle nissar må berre ha det 

Fjøsnissen må ikkje berre ha  

mjølk i koppen 

I jula treng han tre med ei  

stjerne i toppen 

 

Så då laut han ut i naturen ein tur 

og der stod eit tre så fint på lur 

Treet skal stå pynta i lag med dyra 

og skine sterkt for kalven og kyra ! 

 

 

 Morten Feiring    

 

 

 

 

En fredelig og hyggelig jul og et riktig godt nytt år 

ønskes dere alle ! 

 

-Julehilsen fra alle oss i Landbruk Nordvest SA 

 



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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