
HANDLINGSPLANEN (https://landbruksnytt.no/) 

 
I juni ble rapporten «Husdyrnæringas felles 

handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier» 

overlevert mat- og landbruksminister Jon Georg 

Dale. 

En samlet husdyrnæring har deltatt og gitt innspill 

for å bedre rutiner for å forebygge forekomsten av 

antibiotikaresistente bakterier hos husdyr i Norge. 

Aktivt forebyggende helsearbeid, organisert 

sykdomsbekjempelse og forsvarlig og riktig 

behandling av syke dyr er tiltak som vektlegges. 

 

Husdyrnæringen forventer at resultatene av de 

samlede tiltakene i planen vil føre til en reell 

reduksjon i bruk av antibiotika på minimum 10 

prosent. Det vil være i samsvar med Landbruks- og 

matdepartementets handlingsplan. 

Den gode hjelper 

INFOSKRIV TIL LANDBRUKS- 

VIKARER OG AVLØSERE ,  

NR 4 – 2017 

 

Minner igjen om ny adresse til Molde – kontoret / timelister per post: 

Fannestrandvegen 63, 6415 Molde. Per e-post om du kan det:  nordvest@nlr.no 

 

ANTIBIOTIKA RESISTENS 

 
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. 

-Fra Romsdals budstikke 07.08. 

 

"Sommerferien er for mange ei god anledning til å legge ut på lange reiser. 

Norske myndigheter gir både sikkerhetsråd og anbefaler vaksiner for oss som skal ut og reise. 

Men ingen snakker om de antibiotikaresistente bakteriene vi kan ta med oss hjem. Her har 

norske helsemyndigheter en stor jobb å gjøre. For disse bakteriene er en alvorlig trussel mot 

folkehelsa. At bakterier er antibiotikaresistente betyr at de har utvikla motstand mot flere 

typer antibiotika som blir brukt til å behandle mennesker og dyr mot sjukdom.  

Bakteriene kan føre til alvorlige infeksjoner som det er vanskelig å behandle hos sjuke folk, 

og for å unngå utvikling av disse bakteriene, må vi rett og slett bruke mindre antibiotika og 

hindre at smitten sprer seg. Norske  

myndigheter har verdens mest ambi- 

siøse strategi for å hindre antibiotika- 

resistente bakterier i svineholdet.  

 

Bøndene i Norge jobber godt med  

smittevern hver dag, av hensyn til  

folkehelsa. Hver dag jobber vi sammen  

med veterinærene for å holde  

antibiotikabruken i landbruket på et  

minimumsnivå. Siden 90-tallet har  

bruken av antibiotika i husdyrholdet 

blitt redusert med 40 prosent, og  

sammen med Island er vi det landet i  

Europa som bruker minst antibiotika i  

matproduksjonen. Nylig leverte ei  

samla husdyrnæring en handlingsplan  

for å få ned bruken av antibiotika  

ytterligere. Norge er det første landet i  

verden som har satt seg som mål å  

https://pixabay.com/no/stikkelsb%C3%A6r-frukt-red-v%C3%A5ren-176450/


holde den antibiotikaresistente bakterien MRSA borte fra svinebesetninger.  

MRSA er ikke en dyresjukdom, men griser kan være smittebærere av disse bakteriene som 

altså kan ha svært alvorlige utslag for sjuke mennesker. Funn av smittestoffet i en besetning 

fører til at bonden må slakte ned dyra og sanere. Det er svært krevende for bonden, men 

samtidig svært viktig for folkehelsa. 

Landbruket kan ikke ta dette ansvaret alene. Og jobben vi gjør er fånyttes hvis vi ikke greier å 

hindre at smitte sprer seg også på andre måter. Fortsatt er det mennesker som er den største 

smittebæreren av antibiotikaresistente bakterier, og som tar dem med seg hjem fra reiser i land 

med langt mindre bevissthet og langt lavere ambisjoner for antibiotikabruk enn det vi har i 

Norge. Mange er ikke klar over denne trusselen mot folkehelsa. Det oppfordrer jeg norske 

helsemyndigheter til å gjøre noe med. Vi trenger mer informasjon for å hindre at smitten av 

antibiotikaresistente bakterier sprer seg." 

 

Visste du at ? 

• MRSA står for Meticillinresistente gule stafylokokker. 
 

• Stafylokokker er en fellesbetegnelse for en gruppe bakterier som normalt finnes 

på huden til mennesker. 

 

• Det ble utviklet meticillin, som er et spesial-penicillin beregnet for 

motstandsdyktige stafylokokker. Men det tok ikke lang tid før det utviklet seg 

bakteriestammer som også var motstandsdyktig (resistent) mot meticillin. 

 

• En frisk person med påvist MRSA kalles en bærer av MRSA. 

 

• Det er mange typer av resistente bakterier, MRSA er kun en variant. 

 

• Hos dyr heter de resistente stafylokokkene for LA-MRSA. De er ikke påvist kun 

hos svin, men også på fjørfe, hest, drøvtyggere og hund. 
 

Bondelagets leder har oppfordret Norske helsemyndigheter til å spre mer informasjon om 

temaet. I landbruket har vi altså kommet et godt stykke på vei. 

 

Landbruk Nordvest anbefaler (men det er oppdragsgivers eget ansvar) : 

Karensdager: Dersom du har vært i kontakt med utenlandsk dyrehold skal du vente minst 48 

timer fra du kom hjem til Norge til du har kontakt med norsk dyrehold. Det gjelder også 

husdyr på beite. Kommer du fra områder med munn- og klauvsjuke skal det gå minst 72 timer 

før du har kontakt med norske dyrehold; grunnen til dette er at munn- og klauvsjukevirus kan 

overleve i luftveiene til folk i inntil tre døgn. Klær, støvler og annet utstyr som er brukt i 

besetninger i andre land skal ikke brukes i norske dyrehold. 

 
MRSA-test: Det er lurt å høre med bonden /bøndene du jobber for om de ønsker at du skal ta 



en slik test på legekontor etter å ha vært utenlands. Da kan de bli mer bevisst på det selv også. 

Mange gårdbrukere drar selv på Syden-tur en gang i året f.eks., men det er ikke sikkert alle 

tenker over selv dette med resistente bakterier som kan smittes over fra menneske til dyr. Det 

kan bli en kostbar og omstendelig prosess om slikt skulle bli påvist i driftsbygningen. 

 

 

Har du tenkt over at vibrasjoner fra mye kjøring med traktor f.eks. kan 

påvirke helsa di? På www.ergonomiportalen.no står det mange gode tips i 

forhold til dette og mye annet.  

Det vil alltid være din oppdragsgiver (-e) som bestemmer hva slags kjøretøy 

og annet de har på gården. Men det kan være greit å vite noe om dette. 

Her er et utdrag. 

 

Helkroppsvibrasjon   

• Kunnskap om helkroppsvibrasjon 

Her kan du se nærmere på hvordan man som maskinfører kan unngå, fjerne eller 

minimere risiko for skadelig belastning fra helkroppsvibrasjoner. 

Når man kjører i et kjøretøy eller en maskin, er man utsatt for 

vibrasjoner. Dette er risting man får fra kjøring i kjøretøyet og 

som påvirker oss via setet. Vibrasjonene virker inn på hele 

kroppen og kjente utfordringer er ofte knyttet til smerter i rygg, 

nakke og skuldre. Gravide arbeidstakere bør ikke utsettes for 

helkroppsvibrasjoner/ristinger på grunn av økt risiko for abort 

(eksempel gravid avløser og traktorkjøring) 

Når vibrasjoner forekommer sammen med fastlåste 

arbeidsstillinger og hyppige vridninger av ryggen, øker risikoen 

for plager. Det samme er tilfelle, når musklene er trette, eller 

ryggen er trykket sammen etter en dag med hardt fysisk arbeid. 

Risting og uventede bevegelser, som f.eks skyldes et ujevnt 

underlag eller mindre påkjørsler, øker også risikoen. Hvor 

belastende helkroppsvibrasjoner er for din kropp, avhenger også 

av andre faktorer. 

http://www.ergonomiportalen.no/


Ergonomi og helkroppsvibrasjoner: 

Det er en sammenheng mellom helkroppsvibrasjoner og andre ergonomiske belastninger. For 

en fører av maskinen er det viktig å vurdere hvordan sitteplassen i førerhuset er under 

arbeidsdagen. Vurderingen bør inneholde flere momenter: 

o Om det er for trangt i førerhuset. 

o Om han har speil, trenger å vri seg eller liknende. 

o Om setet er regulerbart og om det har noen form for demping – og evt 

hvordan. 

o Om det har skjedd endringer i maskinen med hensyn til setet i løpet av tiden 

maskinen har vært i bruk, f.eks om setet har blitt skiftet. 

Følgende forhold kan forverre risiko for plager ved helkroppsvibrasjoner: 

o Lang tids sittende arbeid i en belastende kroppsstilling 

o Hyppige vridninger av ryggsøylen 

o Løft og håndtering av tunge gjenstander 

o Uventede bevegelser 

o Kulde og trekk 

o Stress 

o Gjentagende inn- og utstigninger ved dårlige adgangsforhold 

o Dårlig  

fysisk form. 

Uventede bevegelser: 

Særlig belastende  

forhold får man ved kjø- 

ring på ujevnt underlag  

og kjøring i høy fart.  

En utfordring kan være  

at det mangler merking  

av kjøreveier med klo- 

akklokk eller hull i veien. 

 

 

Regler for helkroppsvibrasjoner: 

Det å bli utsatt for helkroppsvibrasjoner er regulert i et EU direktiv. Dette fastsetter to nivåer 

for når man må redusere belastning. 

https://pixabay.com/no/landet-g%C3%A5rden-g%C3%A5rd-jente-v%C3%A5ningshus-1867298/


Tiltaksverdi og grenseverdi: Tiltaksverdi angir når man må handle for å redusere 

belastningen, mens grenseverdien er absolutt og kan under ingen omstendighet overskrides. 

Tiltakssverdi A(8) = 0,5 m/s2 

Grenseverdi A(8) = 1,15 m/s2 

Begge verdier skal forstås som gjennomsnittet over en 8 timers arbeidsdag 

(vibrasjonsbelastningen). Høyere verdier er derfor tillatt hvis man utsettes i kort tid av 

gangen. Hvor belastende helkroppsvibrasjonene er, avhenger videre av flere ting; Først og 

fremst eksponeringstid og vibrasjonsstyrke, men også ergonomiske forverrende forhold nevnt 

ovenfor. 

 

Vurdering av vibrasjonsbelastning 

Vibrasjonsbelastningen kan bestemmes på flere måter. Den kan beregnes ut fra leverandørens 

opplysninger om det tekniske hjelpemiddels vibrasjonsstyrke sett i sammenheng med de 

konkrete arbeidsoperasjoners varighet. En forutsetning er at arbeidsoperasjonen kan 

sammenliknes med leverandørens opplysninger. 

Hvordan redusere belastning fra helkroppsvibrasjoner: 

 

Vibrasjonssvake maskiner 

De maskiner som allerede er kjøpt, er vanskelig å forbedre. Kjøp derfor vibrasjonssvake 

maskiner. Leverandøren skal i bruksanvisningen opplyse om vibrasjoner. Dette er selvsagt 

opp til din oppdragsgiver å tenke på, du kan ikke bestemme hva han eller hun skal skaffe seg 

av maskiner, men det er lov å gi tips. 

Riktig maskin til oppgaven 

Vibrasjonsbelastningen avhenger også av om man har valgt den riktige maskin til oppgaven. 

En maskin som har for liten kapasitet for jobben vil medføre lengre eksponeringstid for 

føreren. Med dette menes eks. at små maskiner med mindre avstand mellom hjulene generelt 

vibrerer mer enn større maskiner. 

Dekktrykk 

Anleggsmaskiner har normalt ikke den beste støtdemping. Av den grunn har dekkenes hardhet 

relativt stor innflytelse på vibrasjonene. Sørg for korrekte dekk og dekktrykk. Et lavt 

dekktrykk vil absorbere en del støt og impulser, når det kjøres på ujevnt terreng. I motsatt fall 

kan et lavt dekktrykk ved kjøring på jevn vei med høy hastighet øke vibrasjonspåvirkningen. 

Kontroller derfor alltid at dekktrykket er i overensstemmelse med leverandørens anvisning og 

maskinens bruk. 



Kjøre- og arbeidsteknikk. 

Utover ujevnt underlag, har hastigheten i forhold til underlaget det kjøres på, en helt 

avgjørende betydning for maskinens vibrasjonsnivå. Samtidig er hastigheten en av de få 

parametre hvor du som maskinfører selv har en betydelig innflytelse på eget arbeidsmiljø. 

Undersøkelser har vist  

at en nedsatt hastighet  

både minsker vibra- 

sjonene og reduserer 

brennstoff forbruket  

– uten at det behøver 

å gå ut over produk- 

tiviteten. Vibrasjons- 

nivået kan også  

minimeres ved å an- 

vende maskinen riktig. 

Målinger viser blant  

annet, at vibrasjons- 

nivået fordobles, når maskinføreren unngår å bruke støttebenene på gravemaskinen. 

Setet og innstilling i førerhuset: 

Mange maskiner er forsynt med et vibrasjonsdempende sete. Setet kan enten være mekanisk 

støtdempet eller luftdempet. Luftdempede seter er lettere å stille inn og gir den beste 

vibrasjonsdemping. 

Dersom setet skal kunne gi effektiv demping, skal setet kunne innstilles etter førerens vekt. 

En feil innstilling hvor en hump i veien får setet til å treffe gulvet, øker vibrasjonsnivået 

vesentlig. 

Ettersom ryggplager fra vibrasjoner forverres av en dårlig arbeidsstilling er det særdeles 

viktig at setet samt eventuelle andre justerbare elementer i kabinen, ratt, betjeningshåndtak, 

speil etc. er innstillt til deg og den arbeidsoppgave du utfører. 

Sørg for god ryggstøtte i forhold til de bevegelser du foretar deg. Setet skal kunne innstilles 

både med hensyn til frem- og tilbakebevegelse, ryggstøttes vinkling, førerens vekt og 

eventuell variabel korssryggsstøtte. Særlig er god korsryggstøtte viktig. 

Maskinens sete har normalt ikke samme levetid som maskinen. Ved daglig bruk av maskinen 

vil setet i verste fall kun holde et par år. Undersøk derfor setet i den alminnelige vedlikehold 

av maskinen og skift setet ut når det ikke virker etter hensikten. 

 

https://pixabay.com/no/tunge-maskiner-digger-byggeplass-2358458/


 

Arbeid i høyden 

Jobber du av og til med malingsarbeid, eller annet vedlikehold på bygninger? Da er det viktig 

at du gjør det på en sikker måte! 

Arbeidstilsynet har mange regler når det gjelder arbeid i høyden. Det er ikke så rart, fordi en 

fallulykke kan ha store konsekvenser. Her er noen av de viktigste regler: 

• En stige skal ikke brukes som arbeidsplattform. Det er både tungt og farlig å stå på en 

stige og utføre arbeid samtidig. Hvis du skal male en vegg, er det mye tryggere å jobbe 

fra stillas eller lift, og du kan jobbe mye fortere 

• Hvis du skal jobbe på stillas må alt rekkverk være på plass, og du skal ha opplæring 

fra noen som har kunnskap om stillas arbeid. Hvis bonden som du jobber for har mye 

erfaring om bruk av stillas, kan han/hun lære deg hvordan du kan jobbe på en sikker 

måte. Dere må begge to underskrive på opplæringsattest at du har mottatt denne 

opplæringen 

• Hvis du skal jobbe på en lift, skal du også ha dokumentert opplæring. Du må sjekke 

før arbeidets start om liften er i orden, og om den er plassert på en trygg overflate, slik 

at den ikke kan bikke når du er oppe i høyden 

• Hvis du skal jobbe på tak skal du ha fallsikringsutstyr 

• Hvis du selv skal montere stillas er det påkrevd at du tar et kurs. Kurslengden er 

avhengig av høyden som stillaset skal ha, og kurset består av både teori og praksis. 

Det er farlig å ignorere din sikkerhet. Det er mange faktorer som kan utgjøre en risiko, som 

for eksempel kraftlinjer som henger i området, ulendt terreng der personløfter eller stillas blir 

plassert, værforhold, lysforhold, bakkens bæreevne, et glatt gulv, dårlig vedlikehold av 

utstyret, og så videre. Ta en risikovurdering før du begynner, helst sammen med 

oppdragsgiveren din. Det koster mye mer på sikt å ta en snarvei for å spare litt tid, når det 

fører til personskade og langvarig rehabilitering.  

Du kan finne mye nyttig informasjon om arbeid i høyden her: 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=244260.  

 

Ring oss om du har spørsmål som gjelder arbeidsplassen din! 

 

 

Avløserplan 

Landbruk Nordvest ønsker å få tilsendt oppdaterte arbeidsplaner og planlagte ferier for 

alle som jobber via oss. Dette på grunn av krav fra arbeidstilsynet og andre myndigheter. 

Send oss en skann (til nordvest@nlr.no), et bilde (til 926 83 940) eller en kopi (til LNV, 

Fannestrandvegen 63, 6415 Molde). 

På forhånd takk for innsending! 

 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=244260
mailto:nordvest@nlr.no


  

Kurs i Varme Arbeider høsten 2017 

Sted:       Tidspunkt: 
Halsa, Rasteplassen     Tirsdag 03.10.  
Tingvoll, Fjordkroa     Tirsdag 10.10. 
Gjemnes, Hjorten, Batnfjord    Tirsdag 24.10 
Vestnes, Gjermundnes    Onsdag 01.11.  
Rauma, hos Wenche Ytterli - Anders Øverbø Torsdag 02.11.  
  

Alle dager fra kl. 09.30 – kl. 16.00 

  

For påmelding: Sigmund Moen Trønsdal på tlf. 90 04 60 93  

eller e-post sigmund.moen.tronsdal@nlr.no 

  

     Motorsag- 

kurs 
 
Dokumentert sikkerhetsopplæring, 

teori og praksis. 
 

Fræna eller Eide,  

Nærmere bestemt sted ikke avgjort enda 

  

9. og 10. okt. 

kl 10:00 – ca 17:00 

 
 

Info og påmelding innen den 2. oktober til: 

Ingvild Skjørsæter tlf 452 92 001 

eller ingvild.skjorsaeter@nlr.no 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.landbruknordvest.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maskinførerkurs 

Skarstua 5.- 8. oktober 
  

Landbruk Nordvest i samarbeid med  

Kristiansand Truckopplæring ANS ATS-

041.  (Forbehold om nok deltakere) 

  

Påmelding innen 30. sept til Gerd: 

tlf: 909 98 479, gerd.gunnerod@nlr.no 
  

 Landbruk Nordvest SA 

 http://nordvest.nlr.no  

mailto:sigmund.moen.tronsdal@nlr.no
mailto:ingvild.skjorsaeter@nlr.no
http://www.landbruknordvest.no/
https://pixabay.com/no/kutte-tre-t%C3%B8mmerhogger-motorsag-2146507/
http://nordvest.nlr.no/


NYBEGYNNERKURS FOR   NYBEGYNNERKURS FOR 

AVLØSERE i Fræna og omegn  AVLØSERE i Ørsta 

 

Kommer på kveldstid fra  den   Kommer på kveldstid, tirsdager 

18. oktober, med påmeldingsfrist  og torsdager, fra den 7. november. 

den 10. oktober. Mer informasjon  Mer informasjon kommer, men 

kommer, men melde gjerne inn   melde gjerne inn interesse allerede  

interesse allerede nå, til Ingvild på   nå, til Morten på tlf. 46432050, 

tlf. 45292001, eller e-post:    eller e-post: 
ingvild.skjorsaeter@nlr.no    morten.feiring@nlr.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Invitasjon til Traktorkurs for kvinner   

For de som har førerkort, men lite erfaring på traktor 

  

 Mandag 16. oktober på Felleskjøpet Elnesvågen 

 kl 10.00 -  ca. kl 16.00 

  

Dette er et kurs arrangert av oss i samarbeid med Felleskjøpet og med støtte 

av Møre og Romsdal fylkeskommune, for å styrke kompetansen i landbruket. 

  

Kursavgift: Kr. 400,- for medlemmer og avløsere i Landbruk Nordvest 

Kr. 800,- for ikke-medlemmer/avløsere 

Kursinnhold: 

Traktorens oppbygging og virkemåte,  

instrumenter, daglig vedlikehold 

Sikkerhet 

Kraftuttak og hydraulikk 

Tilkobling av redskaper og henger 

Praktiske øvelser 

Lunsj er inkludert 

  

 
Påmelding til Ingvild innen den 10. oktober. tlf.45292001 

e-post: ingvild.skjorsaeter@nlr.no 

  

mailto:ingvild.skjorsaeter@nlr.no


HVERT FEMTE BRUK UBEBODD 

(Bondebladet 29.06.2017) 

Hver femte landbrukseiendom med bolighus stod ubebodd i 2016. 

De minste gårdene utgjør tre av fire eiendommer der husene er fraflyttet. 

 

De siste ti årene har nærmere 64 000 personer flyttet fra gårdene  

sine. 30 000 av de rundt 148 000 landbrukseiendommene med  

bolighus var i 2016 enten fraflyttet eller ble bare brukt som  

feriebolig, viser statistikk fra SSB. Dermed står hver  

femte eiendom med bolighus ubebodd per 2016.  

Slik var det også de to foregående årene. 

Geografiske forskjeller 

Det er store geografiske forskjeller i  

andelen som er bosatt på en landbruks- 

eiendom. I Oslo og Akershus var mindre 

 enn 2 % av befolkningen bosatt på en  

landbrukseiendom i 2016, mot 20 % av  

befolkningen i Sogn og Fjordane. På  

landsbasis er det nå drøyt 7 % av  

befolkningen som bor på en gård. 

Størst nedgang på Vestlandet 

Møre og Romsdal er fylket med størst  

nedgang i bosettingen. I perioden 2006- 

2015 ble antall bosatte på landbruks- 

eiendom redusert med 5 700. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag 

mener det ikke lar seg gjøre å stanse denne trenden, men at jordbrukskravets prioritering av 

Vestlandsjordbruket ville bremset den.  

  

– Det er tydelig at Møre og Romsdal har hatt en negativ utvikling som et resultat av både 

nåværende og forrige regjering, siden vi tradisjonelt har hatt en bruksstruktur som ikke er blitt 

satset på i senere år. Da blir det mange nedlagte bruk, og mange bruk blir fraflyttet. Fylket har 

også store avstander og dårlig veistandard. Når folk slutter som bønder og skal over i andre 

yrker, er det ofte vanskelig å bo på brukene de opprinnelig bodde på. Videre er det litt for 

mange som ikke ønsker å selge, og som vil beholde bruket i familien. Dermed står brukene 

ubebodd og blir stående som fritidseiendom, sier Mikkelsen. 

Oddvar Mikkelsen mener at en del eiendommer kan være egnet til frukt- og bærdyrking, med 

tanke på klimaendringene. Nå er det lite av den næringen her, men deler av fylket kan ha like 

gode forutsetninger for denne produksjonen som Sogn og Fjordane.  

 

 

https://pixabay.com/no/eple-blossom-en-blomstrende-frukttre-2363114/
https://pixabay.com/no/sunn-hender-frukt-bringeb%C3%A6r-1283030/


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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