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Nytt !  Elektronisk timeregistrering 

Kommende måned skal Land- 

bruk Nordvest starte med  

elektronisk timeregistrering for  

våre ansatte. Vi starter med en  

liten gruppe faste avløsere som 

skal prøve ut systemet i to  

måneder og som skal gi oss  

tilbakemelding om hvordan det  

fungerer i praksis, slik at vi kan  

finpusse systemet før vi tar det  

i bruk i hele bedriften. 

Systemet heter Proresult, og  

timeregistrering er skreddersydd  

til vårt behov. Vår leverandør er i Molde, noe som gjør det enkelt å holde kontakt ansikt til 

ansikt, og å få support når vi trenger det.  

Våre avløsere får en app på telefonen, der dere kan finne kundenavn, og registrere timer på 

akkurat samme vis som dere gjorde det før: Antall timer, delt dag, helgetillegg, antall 

kilometer (for så vidt avtalt med oppdragsgiveren). Når dere klikker på "send" blir timene 

registrert hos oss, og en gang i måneden sender vi beskjed til alle kunder som har timer 

registrert i systemet, at de kan logge på og godkjenne timer. Hvis en kunde ser at antall timer 

ikke stemmer, kan man legge inn et notat til oss. Så snart at timene er godkjent kan avløseren 

ikke gå inn i systemet igjen og endre på dem, da er de "låst". 

Avløsere som ikke har smarttelefon kan bruke PC eller nettbrett for å registrere timer. 

Det er veldig enkelt å bla opp historiske timelister i dette systemet, både for kunden og for 

avløseren, og det blir dermed mye mindre sannsynlig at folk sender inn timelister dobbelt, to 

måneder etter hverandre. Systemet sparer også mye tid i summering av antall jobbet timer, og 

feilsummering er ikke mulig. I tillegg sparer det papir og frankering. 

Vi skal fortsatt ha mulighet til å motta papir timelister fra de som jobber bare av og til, og de 

som ikke har tilgang til smarttelefon, PC eller nettbrett. Men vi mener at dette systemet er 

såpass enkelt å bruke, at de aller fleste aldri vil gå tilbake til timeregistrering på papir! 

https://pixabay.com/no/b%C3%A6r-grenen-christmas-julekuler-1867135/


Vi får tett oppfølging fra vår leverandør, og skal bruke god tid til å gi alle våre kunder og 

avløsere nok veiledning slik at de føler seg trygge når de tar dette systemet i bruk. Vi tar 

kontakt etter hvert med alle for å gi informasjon om hvordan man kommer i gang. 

Elektronisk timeregistrering er selvfølgelig ikke gratis, men vi har bestemt at vi ikke skal 

belaste våre kunder med de ekstra kostnader forbundet med innføring av dette programmet. 

Våre kunder får dermed en bedre service uten at det koster noe mer, og vi håper at mange 

flere kommer til å se fordelen av å bruke oss til lønningsarbeid.  

 

           

 

 

Slik ser det  

ut inne på 

Proresult-

appen når 

man har gått 

inn på en 

oppdrags-

giver og skal 

velge å reg. 

timer jobbet 

der. 

 

Det blir 

sendt ut 

bruker-

veiledning til 

alle som skal 

være med på 

prøve-

runden om 

ikke så 

lenge. 

 

 

 

VI HAR GOD TRO PÅ AT DETTE SKAL BLI BRA og ENKELT Å BRUKE ! 

      

 



Mer Nytt: Digitale sykmeldinger 

NAV har de siste månedene hatt en prøverunde med digitale sykmeldinger i noen få fylker, og 

fra 15. januar skal ordningen gjennomføres over hele landet. 

Dette betyr at når man blir sykmeldt, får man ikke papirer fra legen lengre. I stedet får man en 

SMS på mobiltelefon eller en e-post med en link til "Ditt sykefravær" på nav.no. Der kan man 

sjekke om sykmeldingen stemmer, og sende det videre for å få utbetalt sykepenger. 

Hvis man ikke har arbeidsgiver, sendes sykmeldingen automatisk til NAV. Dette gjelder for 

eksempel bønder som ikke har en jobb ved siden av gårdsbruket. 

Hvis man har én arbeidsgiver, får man en sykmelding som må sjekkes og sende videre til 

arbeidsgiveren på nav.no. Hvis man har flere arbeidsgivere, skal legen skrive en sykmelding 

for hver arbeidsgiver, og arbeidstakeren må sende videre sykmeldingene til disse 

arbeidsgivere. Inne på «Ditt sykefravær» vil man bli guidet gjennom stegene. Arbeidsgiveren 

kan finne sykmeldingen i meldingsboksen sin i Altinn og sende den videre til den lederen som 

har ansvar for å følge arbeidstakeren opp mens man er sykmeldt. Dette gjelder for eksempel 

avløsere som jobber hos en bonde og får lønn fra Landbruk Nordvest. Kontoransatte på 

Landbruk Nordvest må følge opp sykmeldte arbeidstakere, så det er viktig at sykmeldingen 

blir sendt videre så snart som mulig. 

Ifølge NAV har man testet systemet veldig godt og det har faktisk blitt enklere enn den 

tradisjonelle sykmeldingen på papir. Men det ligger nå mer ansvar på den sykmeldte: Man må 

gå inn i "Ditt sykefravær" og sende søknad om sykepenger selv. Arbeidsgiveren kan ikke 

lengre være behjelpelig med utfylling av papirene. 

Det skal fortsatt være mulig å sende søknader om sykepenger i vanlig post, for de som ikke 

har tilgang til PC. 

Hvis du har spørsmål angående sykmelding og innsending av søknad om sykepenger, ta 

kontakt med tjenesteavdelingen. Bønder som er sykmeldt og som skal sende refusjonssøknad 

om sykeavløsing til kommunen, skal få oppdatert informasjon fra våre veiledere, Ingvild og 

Morten, når systemet av digitale sykmeldinger er i gang. 

 

 

Avløysar over bruer og øyar  

- Morten Feiring 

 

Etter dag på dag med regn og blest, var det fint å køyre utover bruane og øyane i Herøy 

medan den klare morgonhimmelen raudna i aust, og havet låg heilt i ro i morgonstilla. Når eg 

køyrer opp i gardstunet på Runde og stig inn i fjøsen, og fjøskatten kjem meg i møte og stryk 

seg rundt beina mine, då kjenner eg òg på at roa senkar seg i kroppen.  



Avløysar Malin Judith Lyster  

Strømsnes er ferdig med  

mjølkinga denne morgonen,  

og er i gong med å gje ein kalv 

god mjølk frå flaske. Han får  

både før og etter mjølking,  

seier ho. Kyrne står roleg og  

jafsar i seg rikelege mengder  

med velluktande rundballefor. 

Her er stillt og roleg og lyst  

og triveleg. Her er 10 kyr som 

 mjølker no, seier Malin – ein  

fin gjeng. Ikkje tvil om at  

desse dyra får godt stell. 

27 år gamle Malin er opp- 

vaksen på gard midt oppe i  

Leikongbakkane i Herøy.  

Bestefaren hadde mjølkekyr,  

so ho er godt vand med desse 

store dyra. No er det sauehald 

 det satsast på der på heimegarden: 76 vinterfora – og Malin er klar til å ta over drifta av 

garden etter mora etter kvart. Ho starta som avløysar då ho var 16 år og hadde ansvar for 80 

mjølkekyr i lag med ei venninne på Herøy Beitelag i Sædalen på Gurskøyfjellet. So vart det 

tre år på Gjermundnes landbruksskule på Vikebukt med agronomutdanning.  

Malin er frilansavløysar i Landbruk Nordvest, og i dei siste seks åra har ho vore innom 

bortimot alle fjøs med mjølkekyr i Herøy og Ulstein og Hareid , og nokre i Ørsta og Volda òg. 

I tillegg til dette tek ho sjølsagt eit og anna fjøs med sau eller anna storfe enn kyr. Ho slår fast 

at ho ikkje er hestejente, og at favorittdyret nok er sauen, men ho likar godt kyrne òg. Geitene 

er òg kjekke, seier ho, men ho har ikkje fått høve til å vere avløysar i geitefjøs enda. Den 

sjansen kjem nok.  

Bonden, Lill-Berit Larsen, som vi er på vitjing hos i dag har berre gode ord å seie om 

avløysaren sin. Ho lit fullt og heilt på ho, og overlet trygt ansvaret til Malin når ho er på 

garden. Det same seier dei monge andre bøndene ho har avløyst opp gjennom åra.  

Sommartida har ho i monge år vore med som røkter i fellesfjøs i Sædalen, både i Herøy 

Beitelag og i Sande Beitelag. Desse to beitelaga ligg ikkje so langt unna kvarandre, so her er 

liv og røre og mykje folk og dyr i frå tidleg juni til tidleg september. Det er òg eit mykje brukt 

turområde for folk, og ting skjer, slik som sist sommar då ein bilist køyrde ned eit gjerde slik 

at kyrne tok laust over alle haugar og myrar. Det vart ein heil jobb å samla dei att.  

Malin likar å lese, og so er ho stor fan av TV - serien Supernatural, og i lag med ei venninne 

reiser ho på Supernatural Convention, og i fjor var dei i Blackpool i England på ein slik 

Convention. 

Ho ser ikkje for seg noko anna enn at ho vil halde fram som frilansavløysar på ytre Søre 

Sunnmøre, i tillegg til å vere med og drifte heimegarden på Leikong. Etter kvart tek ho over 



garden, og ho har tankar og planar om eventuellt å utvide drifta og husdyrhaldet slik at ho kan 

leve av det. 

Både bøndene i området og vi i Landbruk Nordvest er veldig glade for at Malin er klar til 

oppdrag vidare framover. Når nokon ringer og treng avløysar nokre dagar, så er ho som oftast 

klar og seier ja – om ikkje ho er oppteken frå før dei dagane. 

Eg tek på heimveg gjennom havlandet Herøy. Etter ei vitjing i eit veldig fint fjøs, og etter å ha 

prata med huskatten Inge (oppkalla etter husbonden til Lill-Berit) og fått kaffi og julekaker og 

ein triveleg prat med bonde og avløysar i stova, so kjenner eg ei stor takksemd over å få lov til 

å arbeide i ei slik næring med slike kjekke folk og dyr - og i ein slik natur! 

 

 

Kurs i storfehelse og kusignal  

 

De siste to dager av november arrangerte vi kurs i brunst og sykdommer hos storfe, samt 

kusignal, med utgangspunkt i lokalet over butikken hos Asbjørn og Othild Tjugen, 

Derinngarden, i Eide. Vi samlet oss 10 påmeldte, deriblant både gårdbrukere og avløsere, 

undertegnede og kursholdere, for teori noen timer før lunsj begge dager. 

Første dag var tema 

dette med å 

observere brunst hos 

kyr, når kan være 

riktig tidspunkt for 

inseminering, og når 

vet man om kua har 

blitt drektig eller 

ikke. Brunstkontroll 

er en veldig viktig 

kunnskap, for blir 

det ikke kalver, blir 

det heller dårlig 

med melke-

produksjonen også 

selvsagt. Nils Arild 

Sæther, veterinær i 

Gjemnes, tok seg av 

kursingen.  

Det ble videre snakket om forskjellige sykdommer som kan forekomme hos storfe, både hos 

voksent dyr og kalv, samt problematikken med MRSA som foreløpig har vært registrert mest i 

svineproduksjon. Det var også gjennomgang av smittevern og hygiene. 

Asbjørn Tjugen fikk besøk i båsfjøset sitt etter lunsj. Der kunne vi observere at to kyr var 

brunstig, og disse ble faktisk inseminert om kvelden samme dagen. 



Det var en stor kontrast fjøsene imellom som ble besøkt den 29. november, for fra 23 dyr hos 

Tjugen dro vi til Bolli samdrift etterpå, som mens vi var der hadde litt over 200 dyr i 

lausdriftfjøset som har to melkeroboter. Stein Greff, en av gårdbrukerne i Bolli samdrift, 

fortalte at det ikke var mye brunst å se der på denne tida, for mange kyr var drektig med 

forventet kalving i løpet av desember og januar. 

Han viste oss hvordan han ved hjelp av aktivitetsmålere på dyrene kan ha oversikt på PC`n 

over brunst. Et system som må være til god hjelp når man har så mange dyr å ha kontroll på. 

Andre dagen, 30. november, sto kusignal på planen. Dette ble det undervist i av Linda Sannes 

Hansen, tidligere ansatt i Felleskjøpet. Et kurs med mye bruk av bilder og oppgaver, for å 

prøve å forstå hva tegn fra kyrne kan si oss. Det kan være kyr som har sår på bein, kuler ved 

ledd, lange og/eller dårlige klauver for eksempel, og her kan innredningen av fjøset og 

underlag ha betydning. 

Hvordan man ellers kan se på ei ku om hun er syk eller ikke tilfreds. F.eks. hvordan den går 

eller står, drøvtygger den, kroppsfasongen, er den rolig etc. Mange slike faktorer kan vise oss 

om kua har god eller dårlig helse der og da.  

Kuas 6 friheter ble mye omtalt, både i teoridelen og på fjøsbesøk; Fôr, plass, hvile, vann, lys, 

luft. 

Kusignalkurs handler om å oppdage signalene og tenke over hva man kan gjøre for å endre 

ting til det bedre, og øke resultatet på gården. Ifølge kursholder er det faktisk bare 3 av 10 

personer i arbeid med storfe som får med seg det meste av tegn. Og 7 av 10 får med seg 

mindre enn halvparten av signala. Man ser seg "blind" på egen besetning.  

Vi snakket selvfølgelig også om positive tegn, ikke kun negativt fokus. 

Fjøsbesøkene i kusignalkurset var hos Lars Konrad Bolli, og igjen Stein Greff, Bolli samdrift, 

nesten naboer i Nedre Bolli, Eide. Så etter en god lunsj servert av Othild Tjugen, 

Derinngarden, dro vi først til Lars Konrad. Han har en eldre båsfjøs og holder for tiden på 

med å bygge nytt fjøs ved siden av. Likevel tok han seg tid til å vise oss gammelfjøset, med 

omkring 40 kyr, noen minutter før vi ble overlatt til oss selv og gruppeoppgaver som Linda 

Sannes Hansen ordnet med.  

Deretter gikk turen bort til Stein Greff for å se hva vi kunne plukke opp av kusignaler der på 

stor driftsbygning. Gjengen holdt det gående med å observere og svare på oppgaver helt til kl 

16.30, mens undertegnede måtte forlate dem i halv fire tida. 

En engasjert og trivelig miks av bønder og avløsere har hatt noen lærerike dager. 

Vi tenker å ha flere slike kurs på begynnelsen av neste år, så sjansen har ikke gått fra dem  

som tenker at de skulle hatt et slikt kurs. 
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STØVET MAN KAN KOMME BORTI I LANDBRUKET, 

 

Farlig ? Ufarlig ? Hva inneholder det ? Hvordan beskytte seg ? 

 
Plager og sykdommer som kan komme av at man inndrar støv: 

 

- Slimhinnesymptomer 

 

- Feberreaksjoner 

 

- Kronisk bronkitt 

 

- "Bondelunge" 

 

- Astma 

 

- Redusert lungefunksjon 

 

- Allergi 

 

- Spontan abort 

 

- Kreft 

 

 

Eksempel på støvete arbeidsoperasjoner : 

 

Arbeid i støvete bygninger, 

tresking og ved støvete 

jordbearbeiding 

Håndtering av muggent 

høy, halm eller tre 

Rengjøring av korn-silo / 

tørker 

Fôring 

Kutting av høy / halm 

Arbeid i dyrestaller 

Høytrykkspyling 



Hva kan støvet i landbruket inneholde ? 

 

MIDD 

Midd er en underklasse av edderkoppdyr og i slekt 

med flått. De har åtte bein og mange lever fritt i jord  

og vann, andre som parasitter på planter og dyr. Ofte 

blir de ikke lagt merke til fordi de er små. Det er  

beskrevet over 45.000 arter midd, den mest kjente og 

plagsomme midden for mennesker er husstøvmidd.  

 

Bortsett fra at de lett gir allergier, er midd ufarlige for 

mennesker. De biter ikke og sprer ikke smitte av noe  

slag.  Det er avføringen støvmidden etterlater seg som 

forårsaker den allergiske reaksjonen.  

 

BAKTERIER 

Bakteriesporer   Deler av bakterier 

Endotoksiner 

- bakterieprodusert giftstoff som frigjøres når bakterien 

 dør og går i oppløsning 

 

Exotoksiner    

 

SOPP  

 

Muggsopper 

Muggsoppgifter (mykotoksiner) 

 

Fusariumsopper 

 

Lagersopper 

         

 

JORDSTØV 

 

ANDRE GASSER OG STØV 

Gasser fra vaskemidler, desinfeksjonsmidler 

og plantevernmidler 

Sveising - metallstøv 



Tiltak og verneutstyr 

 

Tekniske løsninger 

Rengjøringsrutiner 

Arbeidsorganisering 

Vanndusjing 

Hindre oppvekst av mikroorganismer 

 

Det finnes mange forskjellige 

støvmasker. For en del arbeids- 

oppgaver holder det med en type 

merket P2. 

Skal du eks. holde på med fjøsvask 

og høytrykkspyling, bør du benytte 

en P3 maske, da kun denne hindrer alt 

å trenge igjennom av partikler. 

 

 

Av vernebriller og gjennomsiktige skjermer 

finnes det også mange sorter å få tak i. 

 

 

 

 

VERNEOMBUD FOR ÅRENE 2018 OG 2019  

I november sendte vi ut brev (til de fleste per e-post) om at nåværende verneombud,  

alle tre, kunne tenke seg å fortsette for en ny periode. Dette er verneombud nord for 

Ørskogfjellet; Albert Lillebostad, verneombud sør for Ørskogfjellet; Jan Pål Fugledal, 

og hovedverneombud for Landbruk Nordvest; Ingvild Skjørsæter. 

Vi satte en svarfrist til den 05.12. på å komme med andre kandidater til valget, men mottok 

ingen andre forslag. Dermed er de samme tre personer verneombudene i Landbruk Nordvest 

også for årene 2018 og 2019. 

Hva kan verneombudet gjøre ? Jo, de kan komme på en vernerunde i forhold til arbeidsmiljø 

på gården / gårdene du jobber, og ta en prat med bonden om noe er vanskelig for deg å ta opp 

alene med oppdragsgiver. Verneombudene gjør også uansett flere slike gårdsbesøk i året, for 

at vi rett og slett skal få en bedre oversikt over hvordan avløserne har det på jobb.  

 



GLIMT FRA NYBEGYNNERKURSENE I ÅR 

 

Nybegynnerkursene i år har  

vært 3 stykker, fordelt på  

Rauma, Fræna og Ørsta  

kommune. Det har vært  

mellom 11 og 15 deltakere  

per kurs, noe vi ser på som  

svært positivt! 

Veldig artig å se at det er så  

stor interesse for avløser- 

yrket. Det har også vært  

avløserkurs for flyktninger i  

Aure og i Fræna. 

 

På bildet er gjengen på  

kurset i Ørsta. 

 

 

Her er Hanne –  

          Emilie Klepp i 

          full sving med 

          å øve seg på 

          melking hos 

          gårdbruker Dag- 

          Finn Barstad i 

          Follestaddalen i 

          Ørsta. Bonden 

          veileder underveis. 

         

            

       

 

 

 

 

 

 

Sivert Olai Rødal og Emil Skotheim  

Sylte ser på kalvene hos 

Gule Mjølk DA i Bud i Fræna.  

Fra kvelden om brunst og syk- 

dommer v/ Kjersti Brandsar 

(tidligere veterinær). 

 

 



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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