
 

Den gode hjelper  

INFOSKRIV TIL LANDBRUKSVIKARER OG AVLØSERE , NR 4-2016 
-Følg også med på vår Facebook side. 

 

Vi sees på Dyregod-dagene,  

Midt-Norges største 

landbruksmesse, på Batnfjordsøra 

den 2.-4. sept. Landbruk Nordvest 

har stand ved dyreutstillingsplassen 

bak skolen. 

 

Det vil være kontoransatte fra 

Tjenesteavd. tilstede hele helga.  

Daglig leder Rune Sjåholm vil også 

være der en god del og forskjellige 

rådgivere i Landbruk Nordvest. 

Lørdagen fra kl 13 skal det være 

fagseminar i Kulturstuå. Rune skal 

der snakke om «God samhandling = 

gode resultater». 

 

Vil du sjekke hele programmet for 

landbruksmessen, kan du se her: 

www.dyregod-dagane.no/ 

 

Kuas signaler  - trives den ?  - er den frisk ?  
 

(kilder: Felleskjøpet og DeLaval) 

 

Kyrne gir hele tiden signaler om sin helse og 

sitt velbefinnende. Dette gjør hun gjennom 

sin atferd, holdning, kroppsspråk og sitt hold 

i henhold til BCS (Body Condition Score).  

(hvor fet kua er).  

Beite er et sted der dyra trives. Beitet nærmer 

http://www.dyregod-dagane.no/


seg dyra sine naturlige omgivelser, men er likevel ikke alltid helt idèelt. Mye av den naturlige 

atferden kan du observere på beite. Det gjelder sosial atferd, lek, flokk-atferd, og rangordens-

atferd. 

 

Kuas bevegelser er mest naturlig på beite. Du kan se hvordan ei frisk ku legger seg ned, 

står opp og beiter. 

 

Rangordning 

Ute kan du legge merke til rangordningen (og i større lausdriftfjøs) og følge spesielt med på 

kyr som er lavt på rangstigen. Dette er risikokyrne som det oftest blir problemer med. Se etter 

om de lavt rangerte får stå i fred ved drikkekaret for eksempel. Kanskje trengs det flere 

drikkepunkt? Vann er meget viktig for melkesyntesen og fordøyelsen av fôret.  

Temperatur 

Ei ku bør ha kroppstemperatur på 38 til 39°C. Kalde ører kan være et tegn på melkefeber eller 

problemer med blodomløpet. 

 

Sørg for at alle dyr ute har tilgang til et område med skygge for å unngå oppheting. 

Bein og bevegelse 

 

Når ei ku legger seg ned og reiser seg på beite, kan du se hvor stor båsen bør være for at kua 

kan bevege seg tilstrekkelig. Hodet må ha nok plass til å kunne strekkes fram. Kuas frampart 

beveger seg mest, den utgjør seksti prosent av kroppsvekta. Korrekt plassering av beina, med 

tilstrekkelig feste, er viktig for å bruke så lite energi og krefter som mulig. Det er viktig at kua 

kan plassere et frambein litt fram. 

Friske kyr står rett og i ro når de eter. Hvis de lener seg eller halter når de går, er det et tegn på 

dårlig klauvhelse på grunn av dårlige rasjoner, dårlige gulv eller mangelfull klauvbehandling. 

Klauvråte eller såleblødning forårsakes som oftest av problemer med underlag eller 

strømateriale, feiljustert fjøsutstyr og / eller infiserte klauver. 

 

 

Det anbefales at alle kyr bør kontrolleres i klauvboks  

minst 2 ganger i året. Kyr med vonde klauver melker  

mindre, tar vanskeligere kalv og gir dårligere kvalitet  

på slaktet   

 

Halting 

 

 En frisk gående ku.  Kua står og går normalt. Den setter ned klauvene 

målbevisst, bakklauvene omtrent på stedet der framklauvene stod. 

Konklusjon: Bra! 

 



 Lettere avvikende gange. Kua står normalt, men krummer ryggen når den går. 

Hodet bæres lavere og lenger bort fra kroppen enn normalt. Kua går litt 

unormalt. Konklusjon: Følg godt med denne kua. 

 

 Svak halting. Kua står og går med krummet rygg. Den tar korte skritt med ett 

eller flere bein. Konklusjon: Kua bør undersøkes, helst i klauvboks, i løpet av 

kort tid. 

 

 Tydelig halting. Kua avlaster tydelig ett eller flere bein. Den går og står med 

krummet rygg. Konklusjon: Dette er ei sjuk ku, som må undersøkes av 

veterinær så fort som mulig. 

 

 Alvorlig halting. Kua har krummet rygg. Den unngår helt å belaste ett eller 

flere bein. Den blir liggende eller har store problemer med å reise seg. 

Konklusjon: Denne kua er alvorlig sjuk og trenger akutt veterinærhjelp 

Drøvtygging 

Ei ku skal drøvtygge i sju til ti timer hver dag, og 40 til 70 ganger pr munnfull. Hvis det tar 

kortere tid er det et tegn på for små rasjoner. 

Vom 

Vomma bør være fylt med fôr. Venstre side av magen bør stikke ut. Hvis du trykker neven 

mot vomma, bør du kjenne at den trekker seg godt sammen ca 10 til 12 ganger i løpet av fem 

minutter. 

Alert 

Ei frisk ku ser årvåken og sterk ut, med skinnende pels og full mage. 

Nakke 

Hvis nakken er hoven skyldes det som regel at fôrfront eller nakkebom er for lav eller 

feilinnstilt fjøsinnredningen. 

Jur 

For å vurdere jurhelsen, bør du nøye undersøke spenene etter melking. Friske spener er 

elastiske og naturfargede. Dårlig jurhelse kan forårsakes av hygieneproblemer, feilmontert 

melkeutstyr eller utilstrekkelige fôrrasjoner. 

Gjødsel 

Skal ikke være for tykt eller tynt, og aldri inneholde ufordøyde partikler. 

Åndedrett 

Ei ku puster normalt mellom 10 og 30 ganger pr minutt. Raskere pust indikerer varmestress 

eller smerte og feber. 



Brunst og brunstsyklus 

 

- Viser til www.geno.no for dette tema. Og vi tar det med som eget tema på 

nybegynnerkursene for avløsere, og andre avløserkurs av og til. 

 

KUAS SANSER 

 
Kuas sanseverden er nå engang annerledes enn hos mennesker, det er ikke enkelt å sette seg 

inn i hvordan ei ku registrerer alt rundt seg. 

 

Kyr hører annerledes enn mennesker. Mennesket hører best mellom 1000 og 4000 Hz. Kyr 

hører best rundt 8000 Hz. De hører høgere toner bedre enn oss og hører lyder som vi ikke 

hører. Stemmen og varslingsropene deres ligger i det mest hørbare området. Mennesker kan 

sannsynligvis vurdere bedre hvor lyden kommer fra enn det kyr kan. 

Det er ikke lurt å gi fôr som stinker! Kyr kan lukte meget godt, og luktesansen har en viktig 

rolle i atferden deres. Fôr velger de først og fremst etter lukten. Gjødsel synes de er 

frastøtende. Kyr beiter ikke rundt sine egne kuruker, bare dersom de må (når det er for lite 

fôr). Dannelse av tuer med vraket gras på beite er helt naturlig. Dersom det ikke finnes, kan 

dette være et tegn på fôrmangel.  

Lukten av spytt liker de heller ikke. I fjøsen må fôret og fôrbrettet lukte godt uten gjødsellukt, 

spytt eller slev fra andre kyr.  

 

Posisjonen til øynene. 

Fordi øynene er plassert på siden av  

hodet, kan ei ku se nesten helt rundt  

seg selv. Bare en liten sektor, rett  

bak bakparten, er ikke synlig. I  

området rett foran hodet kan den  

vurdere avstander, fordi der ser den 

med begge øynene. Derfor er det  

lurt å nærme seg ei sky ku fra siden 

eller på skrått bakfra, for da ser den 

ikke så godt at du nærmer deg. Ei  

tam ku derimot må du nærme deg  

forfra, for den vil gjerne se at du  

kommer nærmere. Særlig på avstand  

ser kyr mindre skarpt enn menn-  

esker. Lys og mørke oppfatter ei ku helt annerledes enn et menneske. 

 

Vil du lære mer om kuas signaler og kuas sanser ? Det vil antagelig bli ett av 

temaene på landbruksvikar – og avløsersamling i januar – 2017. Så følg med! 

http://www.geno.no/


Har du i sommer mottatt beskjed om at du og bonden (bøndene) må ordne 

med opplæringsattest (-er) ? 

 
For den som har jobbet som avløser i mange år kan det oppleves merkelig å få spørsmål om 

opplæringsattester og eventuelle kursbevis nå, veldig lenge siden du ble lært opp til dine 

oppgaver der du jobber. Kanskje har du selv drevet gården før og jobber nå som avløser hos 

din sønn eller datter. 

På grunn av en alvorlig arbeidsulykke i fjor ble Landbruk Nordvest av Arbeidstilsynet gjort 

oppmerksom på at vi SKAL ha oversikt over hva alle våre ansatte er opplært på / i, det som 

heter dokumentert opplæring. Vi holder på med en kjempejobb i å få samlet inn all 

dokumentasjon. Du tenker muligens at bonden er din arbeidsgiver, men så lenge din 

oppdragsgiver (bonden) velger å bruke Landbruk Nordvest til å ordne med din lønn (han / hun 

får faktura fra oss) , er vi din formelle arbeidsgiver. Det er hos oss du har arbeidskontrakt, og 

hos oss og hos bonden det trengs å være lagret papirer om opplæringen. 

Generell opplæring 

Alle som skal utføre en arbeidsoperasjon skal ha generell opplæring. Flere forskrifter i 

tilknytning til Arbeidsmiljøloven inneholder krav om opplæring. Dette gjelder bl. annet for 

handtering av kjemikalier og biologisk materiale, støy, vibrasjoner, bruk av verneutstyr, riktig 

arbeidsteknikk og opplæring av barn og ungdom m.m.  

Opplæringen skal inneholde informasjon om risikovurderinger, tiltak som skal iverksettes, 

hvordan jobbe for å redusere eksponering og helseskader, tegn på skader m.m.  

 

Dokumentert opplæring 

Arbeidsutstyr underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring gjelder alt arbeidsutstyr som anses 

særlig farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk. Kravet til dokumentert opplæring 

gjelder også familiemedlemmer.  Kravet knyttes til bruken av utstyret i næringsvirksomhet, 

ikke hvorvidt det betales ut lønn. 

 

I forskriften står det at den som kan gi dokumentert sikkerhetsopplæring kan være 

arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det. Begrepet kompetent brukes, og det er det 

ikke noe eksakt fasitsvar på, men i bransjene blir det tolket slik at instruktørene må ha : 

- Kunnskap om gjeldende lover, forskrifter og standarder på det aktuelle området 

- Egen dokumentert opplæring på det aktuelle utstyret, eventuelt lang praksis 

- Tilstrekkelig praktisk erfaring. Minimum ett år er vanlig oppfatning 

- Evne til å formidle kunnskap. F.eks. å sette seg inn i bruksegenskapene og lese / 

skjønne brukerveiledning er en nødvendighet for å kunne formidle videre. 

Ofte er det også krav om kontroll og service på maskinene og utstyret, som f.eks. sertifisering 

av silotaljen. Dette skal oppdragsgivere følge med på, men det er greit at avløserne kjenner til 

kravene på maskiner som er mye i bruk. 

 



Utstyr hvor sikkerhetsopplæringen og dokumentasjonen kan gis av bonden /arbeidsgiver: 

 Traktor med og uten tilkoplet utstyr 

 Kjedesager 

 Mobile maskiner for jord- og skogbruk (f.eks. skurtresker, forutlegger) 

 Løfteinnretninger for gods (f.eks. silotaljer) 

 Vinsj og vinsjutstyr 

 Løfte og stablevogner for gods (gaffeltrucker som trekkes av gående person) 

 Personløftere 

 Trallebaner og maskiner som trekkes i føringer 

 Hengestillas 

 Spikerpistol 

 

 

Av din oppdragsgiver skal du alltid få nødvendig informasjon om sikker bruk av det 

arbeidsutstyret du settes til å jobbe med. Informasjonen skal være om bruken av arbeidsutstyret, 

farer ved uregelmessigheter som kan oppstå, og de forholdsregler som må tas på bakgrunn av 

erfaringer med bruk av utstyret. 

Du skal også gjøres kjent med farer du kan være utsatt for når du bruker arbeidsutstyret. 

 

Når oppdragsgiveren din vurderer risikoen slik at noe utstyr krever særlig forsiktighet ved bruk, 

skal det være en sikkerhetsopplæring i form av både teori og praksis. Etter denne opplæringa skal 

du ha kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og 

kontroll av arbeidsutstyret. 

 

Noe utstyr, spesielt større maskiner og kjøretøy, kan ikke bonden gi deg opplæring på. 

Da må du gå kurs. Nedenfor er noen eksempler. 

 

Utstyr hvor særskilt sikkerhetsopplæring må gis av opplæringsvirksomhet som 

tilfredsstiller visse krav: 

 Bro- og traverskraner (gjelder ikke silotaljer konstruert som traverskraner) 

 Truck med permanent førerplass 

 Masseforflytningsmaskiner med større motoreffekt enn 15 kW  

(bla. Gravemaskiner, kompaktlastere og hjullastere) 

 Lastebil-/traktorkraner med større kapasitet enn 2 tonnmeter 

 Tårnkraner, mobilkraner og portalkraner 

 

 

 

Landbruk Nordvest har gjennom vår Internkontroll håndbok, kap. 5.1 Prosedyre for opplæring av 

ansatte, delegert oppgaven til våre medlemmer / oppdragsgiverne å lære opp avløserne på det man 

må kunne på det enkelte gårdsbruk. Det som gårdbrukerne kan lære fra seg.  

Ellers, arrangerer vi forskjellige aktuelle kurs, og kan hjelpe til å finne fram til kurs du ønsker å ta. 

 

Internkontroll håndboka finner du på www.landbruknordvest.no  ved å klikke på HMS. 

 

 

http://www.landbruknordvest.no/


 

 

Elektronisk øremerking  

av storfe 
 

(Info fra Nortura, Bondebladet  

21.07.2016) 

Det er innført krav om at alle storfe  

født etter 1. januar 2017 skal  

merkes elektronisk – ha RFID- 

brikke (Radiofrekvensidentifikasjon) 

innstøpt i ett av øremerkene.  

Tiltaket er innført for å effektiv- 

isere arbeidet med identifisering,  

feil- og endringshåndtering i forb- 

indelse med innmelding og  

slakting. 

Dette er innført som krav i Nortura,  

KLF, Tine og Q-meieriene sine  

avtaler med OS ID.  

Den enkelte produsent tar over- 

gangen fortløpende gjennom 2016  

etter hvert som nye merker bestilles  

og tas i bruk.  



NORDMENN MENER Å HA LØST JORDKRISA 
 

Kilde : Nationen 28.07.2016 

 

MATJORD 

Forskere tror jordsmonnet vil være ubrukelig for matproduksjon om 60 år. 

Nå hevder et norsk selskap at de har funnet en løsning. 

Dårlig jordkvalitet og erosjon er en av de største truslene mot menneskeheten og 

mattryggheten i framtiden, konkluderte FN i en rapport om verdens jordressurser som kom i 

fjor. En tredjedel av verdens jordressurser er allerede ødelagt eller i svært svekket tilstand. En 

artikkel i Scientific Amerikan, basert blant annet på arbeidet med denne FN-rapporten, sier 

det bare er 60 år igjen med jordsmonn som kan brukes til landbruk om utviklinga i 

jordkvaliteten fortsetter som nå.  

 

Et av hovedproblemene, er at det tar så lang tid for naturen å forbedre jordkvaliteten igjen. 

Det tar 1000 år å generere tre centimeter med toppjord, ifølge FN.  

 

Nå hevder et norsk selskap at de kan ha funnet løsningen. For å finne den måtte de jorda 

rundt: Metoden deres er nemlig gjenskapt fra en gammel og kjent jordforbedringsteknikk som 

stammer fra Amazonas i Sør-Amerika, ifølge NRK. 

-Dette er ikke en komplisert produksjon. Vi hjelper bare naturen til å gjøre det den gjør, sier 

daglig leder Ove Lerdahl i Standard Bio til NRK.  

 

Selskapet bruker tørket leire, tørket kull, husdyr- 

gjødsel og meitemarker for å tilføre jorda de  

nødvendige næringsstoffene. Tanken er at lang- 

som sammenblanding av leire og kull, kombinert  

med markaktivitet, reparerer jorda steg for steg. 

I naturen tar denne prosessen 100 år. Selskapet  

hevder nå at de med sin nye metode, kalt  

vermicast, kun trenger 6 måneder på å gjøre det  

samme. De bruker naturlig gjødsel, altså  

dyremøkk, i produktet sitt. 

 

-Vi gir bonden en mulighet til å gjenvinne den  

store verdien som ligger i dyremøkka, sier Lerdahl til NRK. 

 

Selskapet bruker en slags syklon-maskin til å lage såkalte «kontrollerte tornadoer», som 

blander sammen trekull og leire og lager et fint pulver av det. Pulveret kalles vermicast. 

-Når vi bruker den tørkede vermicasten i naturen og tilfører vann, så eksploderer det. Den 

mikrobiologiske aktiviteten øker enormt og plantene stortrives, sier selskapets styreleder 

Runar Gundersen, som selv har prøvd middelet i hagen med gode resultater. 

 



                              

Kursdager i førstehjelp og brannvern  

28. sept. kl 09.30 – 16.00 Molde, Felleskjøpet, styresalen 3.etasje 

29. sept. kl 09.30 – 16.00 Aure, Skarsøya grendahus, Vihals. 

06. okt.   kl 09.30 – 16.00 Rauma, Brannstasjonen Åndalsnes 

Dato for kurs på Sunnmøre kommer senere. 

Meld deg på der det passer best.  Påmeldingsfrist 16. sept. til Ingvild på tlf. 45292001, 

eller ingvild.skjorsaeter@nlr.no 

Kursavgift 400,- for avløsere ansatt i LNV, ellers kr 650,- 

Detaljert program vil komme på www.landbruknordvest.no og på facebook. 

 

Nybegynnerkurs for avløsere i Rauma 

 
2-3 kvelder i uka mellom 19. okt. og 11. nov. 

D    Det er både teori og praksis på gårder. Hovedfokus melkekyr og sau. 

Kursavgift 750,- 

Påmeldingsfrist 10. okt. til Ingvild på tlf. 45292001, eller ingvild.skjorsaeter@nlr.no 

Mer info kommer på www.landbruknordvest.no og på facebook. 
 

 

 

 

ER DU INTERESSERT I MER ARBEID ?   

 
Tenker du på at du skulle hatt mer arbeid som avløser / gårdsarbeider enn du har i dag ? 

Gi oss beskjed så skal vi se på om det finnes muligheter for mer jobb i området du holder til. 

Ta en prat med oss (evt. e-post) om hva du jobber med og hvor mye mer du kan ta på deg. 

Vi vil også gjerne høre fra noen du kjenner som ønsker seg avløserjobb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKATTEKORT / FRIKORT 

Vi er igjen nødt til å minne dere nye på å bestille skattekort eller frikort i god tid før dere skal 

begynne å motta lønn via Landbruk Nordvest. Dette gjør du ved å se på www.skatteetaten.no , 

eller å oppsøke et skattekontor. Vi kan hente det inn selv elektronisk når det har blitt i orden. 

Vi må også vite om vi er din hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver. 

 

Har vi fått inn timeliste og det blir lønnskjøring før ditt skattekort er på plass, lar vi lista ligge til 

neste lønnskjøring, ellers blir vi nødt til å trekke 50% i skatt. 

mailto:ingvild.skjorsaeter@nlr.no
http://www.landbruknordvest.no/
mailto:ingvild.skjorsaeter@nlr.no
http://www.landbruknordvest.no/
https://pixabay.com/no/brann-camp-b%C3%A5l-wood-varme-flammer-30231/
http://www.skatteetaten.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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