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Ny adresse til Molde – kontoret / timelister per post: 

Fannestrandvegen 63, 6415 Molde. Bruk gjerne e-post om du 

kan det:  nordvest@nlr.no 

 

Regler for sykepengeutbetaling 

Selma Cowan 

Les! Artikkelen inneholder viktig informasjon angående dine rettigheter! 

En arbeidstaker skal alltid varsle arbeidsgiveren den første dag man ikke kan være på jobb på 

grunn av sykdom (folketrygdloven §18-8). Hvis man ikke holder seg til denne 

meldingsplikten, har man ikke rett på sykepenger, selv om det foreligger en sykmelding fra 

legen. Fraværet er dermed ulovlig fravær, og dette har betydning for sykepengegrunnlaget – i 

andre ord, disse dager som man ikke var på jobb teller med i beregning av 

sykepengegrunnlaget, slik at man får mindre utbetalt. 

Et eksempel: En arbeidstaker jobber fast, 37,5 timer per uke. På mandag blir arbeidstakeren 

syk, men han/hun ringer ikke arbeidsgiveren før på torsdag. Dette betyr at 

arbeidsgiverperioden (16 kalenderdager som arbeidsgiveren betaler) starter på torsdag, og at 

mandag til onsdag var ulegitimert fravær. Når arbeidsgiveren beregner hvor mye 

arbeidstakeren har tjent, bruker man som grunnlag de siste fire uker før sykmeldingen. 

Mandag til onsdag i denne uka er inkludert i disse ukene, selv om man ikke var på jobb og 

dermed ikke tjente noe. 

I Landbruk Nordvest har vi en litt spesiell situasjon fordi de fleste arbeidstakerne har 

oppdragsgivere (bønder) som de jobber hos. Det skjer ofte at man bare ringer bonden, og ikke 

kontoret når man er syk. Dette betyr at arbeidsgiveren ikke er informert, og at man faktisk har 

ulovlig fravær. Ring alltid kontoret når du blir syk! 

Viktig! Etter 1. juni i år skal vi ikke lenger utbetale sykepenger for de dagene som vi 

ikke visste om, hvis du ikke har ringt kontoret på første fraværsdag. Det gjelder også 

kortvarig fravær (egenmeldinger).  

Noe annet som er viktig å huske, er at man får betalt sykepenger basert på historiske tall. Hvis 

man sender inn timelister bare av og til, og samler opp en haug før man sender inn, ser det ut 

https://pixabay.com/no/daffodils-osterglocken-gul-blomst-2127010/


som om man ikke har jobbet i en periode. Dette kan bety at man ikke får utbetalt korrekt 

sykepengebeløp, eller i verste tilfelle ikke engang har rett på sykepenger. Det er best å sende 

inn timelister hver måned. Personalet i Landbruk Nordvest prøver å beregne 

sykepengegrunnlag på en så korrekt måte som mulig, men når arbeidstakeren bare sender inn 

timelister av og til gir dette et skjevt bilde om når og hvor mye man jobber, og i slike tilfeller 

får vi ofte spørsmål fra NAV, som innhenter lønnsinformasjon elektronisk. Da må vi 

ettersende ekstra dokumentasjon om opptjent inntekt (timelister osv.) som kan gi forsinkelser 

i utbetalinger fra NAV. 

Til slutt vil jeg tilføye at Landbruk Nordvest har oppfølgingsplikt av syke arbeidstakere. Hvis 

man ikke informerer oss på kontor når man er sykmeldt, har vi ikke mulighet til å følge opp 

som vi skal. Dette gjelder spesielt for sykmeldinger over tre uker. I tillegg har vi da ikke 

mulighet til å finne en ny avløser til den oppdragsgiveren man jobber for. 

 

 

Vår nyeste Klauvskjærer Ove Hauge 

 

Ove Hauge begynte hos oss fra september 2016 på  

opplæring i klauvskjæring. Han har i høst og vinter  

vært på oppdrag sammen med Inge Moen, og gått  

på to kurs i faget. Fra slutten av februar i år jobber  

han på egen hånd med helt ny klauvboks. Han tar  

oppdrag i hele Romsdalregionen og på Nordmøre.  

Bosted er Malmekleiva i Fræna kommune. 

 

Ove har bred erfaring fra yrkeslivet. Av utdanning  

har han blant annet byggfag og handel og kontor.  

På begynnelsen av 90-tallet var han ansatt i det som 

 da het Fræna Avløserlag. Han jobbet som avløser  

på flere gårdsbruk sør i kommunen. Deretter slaktet 

 han sau hos Gilde Nordmøre og Romsdal Slakteri  

AL i Molde ett års tid. 

Ove har vært innom flere jobber som har med salg  

og distribusjon å gjøre, men var lengst hos Edda  

Trykk Nordvest AS fra 2001 – 2011, både når de  

var i Årødalen ved Molde og i Ålesund. I dette  

firmaet vekslet han på å være leder, driftssjef og  

skiftleder for pakkeriet. Arbeidstida ble et hardkjør  

med pendling til Ålesund, da han dro hjemmefra i  

15-tida på ettermiddag og var på vei hjem igjen i  

03-tida på natta. Det hjalp at det var å jobbe en uke om gangen, og ha en uke fri. I denne tida 

ble han også pappa til ei jente som nå er 9 år, og en gutt som nå er 7 år. Det var ønskelig å 

finne jobb nærmere hjemme igjen, og med en bedre arbeidstid. Ove ble i 2011 daglig leder for 

Tusten Tunnelselskap AS fram til det ble avviklet i 2015. 



Nå er det altså klauvskjæring som gjelder, en jobb Ove trives med, samt tilbake til 

avløseryrket. Han liker å jobbe med dyr, og liker å komme seg rundt for å se nye steder. 

Av interesser ellers kan nevnes at han er styremedlem i MIL (Malmefjorden idrettslag). 

Og så blir det en guttetur med kompiser på fisking noe sted i landet iallfall en gang i året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuas fire mager og det lille hullet 

- eller hvorfor drøvtyggerne trenger så godt fôr 

Maud Grøtta 

 

Drøvtyggerne har fire mager; løypen som er den egentlige magen og tre formager: vomma, 

nettmagen og bladmagen. Fôret må passere gjennom et lite hull for å komme videre fra nett-

magen til bladmagen. Dette er noe av forklaringen på at drøvtyggere ikke bare kan ete mer når 

de trenger mer mat, de trenger forskjellig type fôr avhengig av fôrbehovet. 



Kua, sauen og de andre drøvtyggerne har en fordøyelse som klarer å trekke ut mye energi fra 

fiberholdig fôr. Det kan de fordi de har hjelp av bakterier, og en mindre mengde andre 

mikrober, som kan bryte ned cellulose gjennom en gjæringsprosess. Mikrobene lever og 

formerer seg i vomma og nettmagen hvor de bryter ned fôret for å livnære seg. I denne 

gjæringa produseres det blant annet fettsyrer som tas opp i blodet gjennom vomveggen. Dette 

utgjør den største energitilførselen til dyret. 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Illustasjonen viser vom (a) og nettmage (b) hos ku. Før fôret kan forlate vomma må det være så 

oppdelt og bearbeidet at det kan gå gjennom det lille hullet (c) (latin: reticulo-omasal orifice) som 

fører fôret videre til bladmagen. Mellom spiserøret (d) og det lille hullet (c) ligger bollerenna som er i 

bruk hos kalven slik at melka renner direkte ned i bladmagen uten å gå om vomma. Illustrasjon: 

scanvetpress.com. 

  

Løypen og bladmagen 

Mikrobene som er dannet i gjæringsprosessen og den delen av fôret som ikke er brutt ned, går 

videre til løypen der massen utsettes for syre og enzymer, på samme måte som i vår mage. 

Mesteparten av mikrobene blir drept av syren og blir spaltet i bestanddeler som tas opp i 

tynntarmen. Omlag 70-90% av proteinet som dyret tar opp, kommer fra disse mikrobene. På 

vei til løypen må massen fra vomma passere bladmagen. Her blir mye av vannet sugd opp slik 

at massen som går til løypen blir mindre vannholdig. 

  

Det lille hullet 

Når nettmagen trekker seg sammen vil ei suppe av vomvæske, mikrober og små partikler av 

bearbeidet fôr passere til bladmagen. Større partikler blir stoppet ved den trange passasjen 

mellom nettmagen og bladmagen, de blir ført opp til munnen for å gjennomgå mer 
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drøvtygging og ned i vomma for videre gjæring. Når fôret er tilstrekkelig bearbeidet og 

oppdelt kan det passere til bladmagen og det blir plass til at dyret kan ete mer. Store partikler 

som likevel passerer til bladmagen kan bli ført tilbake gjennom det lille hullet når bladmagen 

trekker seg sammen. 

 

Hestene eter bare mer 

De ulike drøvtyggerne har ulik utforming av formagene og ulik nisje når det gjelder hva slags 

fôr de er tilpasset å ete. Hester har også bakteriell fordøyelse, men den foregår i en utvidet 

blindtarm. Hestene har ikke en trang passasje som fôret skal gjennom. Når de eter fôr som er 

lite fordøyelig kan de kompensere ved å ete mer. Så selv om de får lite energi fra hvert kg fôr 

de eter så kan de likevel få nok energi ved å ete store mengder.  

Er du interessert i å lese hele denne artikkelen ? Se vårt medlemsblad Ringreven side 26 sist 

utgitte utgave. På hjemmesida https://nordvest.nlr.no/  kan du logge deg på med brukernavn 

ringreven, og passord : lnv123lnv 

  

 

I SENG MED SPRENG ! 

- Morten Feiring - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Når bonden er sjuk, og ligg i senga  

med medisinkur 

  

og kua kjem frå fjøsen med sitt  

mjølkesprengte jur, 

  

(Både ho og mjølka er ikkje reint  

lite sur) 

  

då lyt LNV ha landbruksvikaren på 

lur 

  

- og so tek vi planlegginga etter tur! 

  

  

Helsing Morten 

https://nordvest.nlr.no/


Smitte fra skogsflått 
Kari Fløystad , kilde: Folkehelseinstituttet 

 

Borrelia bakterien 

Skogsflåtten kan være bærer av Borrelia bakterien, smitte  

kan medføre sykdommen Borreliose.  

  

Symptomer er i tidlig fase tydelig utslett rundt stikkstedet,  

ring som brer seg utover med kraftig farge (kan ligne et blåmerke). Etter 3-30 dager kommer 

influensa symptomer, feber hodepine og muskelsmerter. Uten behandling kan det etter et år 

bli betennelse og smerter i store ledd, tretthet, depresjon og av og til lammelser. 

 Ikke alle som blir smittet får symptomer. Behandles med antibiotika som i de aller fleste 

tilfeller har effektiv virkning. Vaksine finnes ikke. 

På landsbasis er det om lag 300 tilfeller i året. For Møre og Romsdal ligger det rundt 30 som 

blir syke. Talla er ganske stabile siste 5 år. 

  

TBE- virus 

Skogsflåtten kan overføre viruset til mennesket ved bitt.  De fleste som blir smittet får ingen 

symptomer, men viruset kan føre til Encefalitt, en betennelse i hjerne og ryggmarg. 

  

De som blir syke får feber, hodepine og muskelsmerter, som kan forsvinne og komme 

forsterka tilbake etter noen dager. Da med kvalme, brekninger, nakkesmerter og dårlig 

allmenntilstand. 

Inkubasjonstid (tiden fra du blir smitta til symptomer oppstår) er fra få dager til flere uker. 

Ingen kurerende behandling. De fleste blir friske igjen etter lang tid. Noen får varige skader i 

nervesystemet. Dødelighet for dem som blir syke er på en prosent i Vest Europa. Vaksine. (se 

eget notat) 

 Fortsatt lav forekomst i Norge, ca. 10 tilfeller pr år. Det er nå registrert smitte med viruset i 

Møre og Romsdal.  

  

 Råd for å unngå smitte. 

Dekk kroppen med klær. Langbukser med sokker som går opp over buksebeinet slik at 

anklene er godt tildekket. Langerma skjorte. 

  

Etter ferdsel i områder med mye flått, inspiser huden godt. Fjern flått fra huden snarest mulig, 

bruk pinsett. ( Etter 48 timer øker faren for smitte betraktelig.) 

  



Dusj for å skylle vekk bort flått som ikke har festa seg. Inspiser klærne du har hatt på deg, 

eller putt det rett i vaskemaskinen.  

 Bruk av myggmiddel på klær eller hud vil kunne hindre flåtten i å feste seg. 

  

Vaksine mot skogflått- encefalitt, (TBE- vaksine) 
  

Skogflåttencefalittvaksine anbefales til personer som ofte blir bitt av flått og skal oppholde 

seg i skog og mark der det er risiko for smitte med TBE-virus (som kan forårsake 

hjernebetennelse).  

 Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud er mest utsatt. Flått som er bærere av viruset 

er og registrert i Møre og Romsdal.  

Vaksinen anbefales  til skogsarbeidere og landbruksarbeidere, og kan også være aktuell for 

orienteringsløpere og personer som skal gå på fottur eller ligge i telt. 

 Skogflåttencefalittvaksinen settes med sprøyte. Beskyttelse er avhengig av antall doser. 

Grunnvaksinasjon består av to doser med 1-3 måneders intervall. Tredje dose gis etter 5-12  

måneder (før neste sesong) ved behov for fortsatt beskyttelse. Oppfriskningsdoser er 

nødvendig for vedvarende beskyttelse. 1 boosterdose etter 3 år deretter hvert 5 år. Er du over 

60 år trenger en boosterdose hvert 3 år. 

 Vaksinen beskytter bare mot skogflåttencefalitt, ikke mot flåttbitt eller andre flåttbårne 

infeksjoner som for eksempel Borrelia infeksjon. 

Ønsker du å starte vaksinering, ta kontakt med din bedriftshelsetjeneste eller lokalt 

vaksinasjonskontor for nærmere avtale. 

  

 

TRE MOTORSAGKURS ble arrangert i mars / april 

Det ble på seinvinter / vår arrangert tre  

Motorsagkurs i samarbeid med instruktører 

fra Aktivt Skogbruk. 

Ett i Eidsvåg i Nesset, ett på Kvernes på 

Averøya og ett på Skarsøya i Aure. 

Totalt 20 deltakere fikk grundig innføring i 

vedlikehold og filing av motorsag, verne- 

utstyr og sikkerhet, kvisting og felling av 

trær. 

 

På bildet til høyre trenes det på riktig arbeids- 

teknikk i forb. med kvisting. Man har satt på  

små kvister ved hjelp av borrelås på et rør,  

slik at det bare kan settes på igjen til neste- 



mann skal øve (saga er ikke i gang, kun holdes her) Her er det instruktør Ingebrigt Landsem 

som kurser Eystein Melhus på Skipnes mek. verksted i Aure. 

Alle kursene hadde både teori inne og praksis ute i skog. 

 

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav 

til sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når 

«normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.  

Man får kursbevis og plastkort etter fullført kurs, men selvsagt; Øvelse gjør mester, du er ikke 

utlært etter noen dager på kurs. 

 

NYBEGYNNERKURS FOR AVLØSERE i gang i Rauma    

 
Endelig har 

vi kommet i  

gang med ny- 

begynner -  

kurs i Rauma 

kommune  

etter andre  

gangs anno- 

nsering. 12  

påmeldte  

begynte like 

etter påske,  

og skal  

igjennom  

flere aktuelle 

og nyttige  

tema for en  

avløser i   Her er de på besøk hos Øyvind Heinåli-Karlsen i Isfjorden den 20. april, 

løpet av åtte   sammen med Nina Iren Ugelvik, rådgiver i LNV. Tema: Fôr og fôring. 

kvelder, med  

avslutning  

den 10. mai. Og med etterfølgende praksis, før de mottar sitt kursbevis.  

Det vil komme mer om dette i neste utgave. 

 

Rosa og blå rundballer  

 Rosa rundballer ble en stor suksess i 2016. I år får  

rosa selskap av blå og bidraget til henholdsvis Brystkreftforeningen og Prostatakreft-

foreningen dobles. Rundt 200 000 rosa rundballer lå synlig på norske jorder over hele landet 

og bidro stort til å rette søkelyset på brystkreftsaken.  

Kampanjen bidro med totalt 300 000,- til Brystkreftforeningen. I år blir bidraget altså det 

dobbelte. Det betyr at norske bønder, plastprodusenten Trioplast og Felleskjøpet bidrar med 

totalt 600 000,- til kreftforskning, melder felleskjøpet.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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