
Nybegynnerkurs for avløsere – Gjermundnes og omegn 

Tekst : Ingvild Skjørsæter 

 

Kursdeltakerne, fra venstre :  Inga Rørstad Sellereite, Stine Lennavik, Odin Johan F. Jøtulhaug, 

Aurora Kristoffersen, Ole Anton Skeide. 

Bak fra venstre : Robin Bjerkeli Krohn, Oda Marie Røshol, Kathrin Villa, Trygve Dahle. 

Ikke tilstede : Thor Elvin Jøtulhaug. 

 

På begynnelsen av november kom det endelig i gang med nybegynnerkurs på Gjermundnes 

vgs. Planen var å komme i gang midt i september, men da var de enda for få påmeldte. 

Videre ble interessen så stor at vi måtte sette stopp for flere, men disse får sjansen i Molde 

på vårparten 2019 i stedet. 

Kurset er en innføring i det meste en avløser bør kunne noe om, vedrørende storfehold og 

sauehold i vårt område, da svineproduksjon ikke er så utbredt her. Selvsagt er det begrenset 

hva man rekker å komme igjennom på 8 kvelder. Som en kursholder sa det : "Jeg lærer hele 

tida, og er ikke utlært enda på alle disse årene". Vi hadde teori på kurssalen på 

Gjermundnes, og så hadde vi en del fjøsbesøk i området i løpet av kurset.  

Den 7. november var gjengen sammen med Nina Iren Ugelvik på to gårdsbesøk angående 

fôring, fôrkvalitet og fôringsmetoder av kyr. Helge Hoem og Torill Vinje på Troskothaugen 



gard, Daugstad, forklarte ivrig i ene driftsbygninga si, både om hvordan de driver og hva de 

tenker slags kvalifikasjoner en avløser bør ha. Lars Helge Eidhamar i Tresfjord viste fôrmikser 

og transportbåndløsning i taket. Han lot også kursdeltakerne ta en titt i melkestallen. 

Uka etter var melking og hygiene tema ved May Britt Størset, TINE. Undertegnede var med 

på praksiskvelden hos Søren Johan Øveraas, Vestnes, og kan rapportere om en ivrig og 

interessert gjeng. De lærte om melketanken, jurvask, se om melka ser bra ut etc. 

Alle prøvde seg på melking av noen kyr hver, noen hadde gjort det før og noen hadde aldri 

prøvd før. "Her kan jeg se gode avløser-spirer", sa TINE-rådgiveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stine, Inga og Oda Marie (bare armen med)  Alle prøvde seg på melking. Her er det Kathrin Villa  

får kjenne på vakuumet i melkeorganet. som rengjør jur, og Thor Elvin Jøtulhaug og TINE - 

TINE rådgiver May Britt Størset forklarer  rådgiveren ser på. I forkant er Trygve Dahle og 

hvordan alt virker med melkeanlegget.  Robin Bjerkeli Krohn (fremst). 

 

 

Videre tok Nina for seg sauehold igjennom årstidene. Og det ble også med kvelder om 

brunst og sykdommer – hvordan ser man at et dyr er sykt ? , samt arbeidsmiljø og sikkerhet. 

Avslutning var på Ridderkroa i Tresfjord den 29. november. 

Nå venter minimum åtte ganger med på fjøsstell for deltakerne, før de kan motta 

kursbeviset. Så gjenstår det å se om de videre får seg noe arbeid som avløsere. 

Grunnlaget er lagt og potensialet er der absolutt. 

 


