KURSVIRKSOMHET HOS TJENESTEAVD. LANDBRUK NORDVEST 2020
Som i alle andre bransjer stoppet kursvirksomheten noe opp på vårparten i år,
på grunn av smittevern tiltak i forb. med korona pandemien.
Vi har en del praktiske kurs som ikke lar seg løse å gjennomføre over Teams.
Folk som var påmeldt Avløserkurs og Motorsagkurs i vår fikk alle
tilbud om å bli med igjen når vi kunne gjennomføre det nå på
høsten i stedet. Verkstedkurs for kvinner hadde ikke nok påmeldte
på våren, og vi har ikke planer om å ha det i høst, men det blir
muligens på våren 2021. Så følg med! Vi annonserer alle kurs på
Facebook og hjemmesiden.
I september arrangerte vi Nybegynnerkurs for avløsere på Batn fjordsøra i Gjemnes kommune. Dette er et grunnleggende kurs to
kvelder i uka i fire uker, som skal gi deltakerne innsikt i hvordan det
kan være å jobbe som avløser. En lærer mye om dyras biologi, dyrevelferd, fôring, melking og litt om arbeidsmiljø og sikkerhet på
gårdsbruk.
På dette kurset fikk vi låne klasserom på Batnfjord skule
Paul Einar Sæther ble besøkt om tema HMS.
og var omkring på fem gårder i Gjemnes. Rådgiver i LNV,
Her i fôrsentralen sammen med Saga S.
Nina Iren Ugelvik,tok for seg tema fôring av drøvtyggere
Weiseth, Frode F. Kvalvåg og Solveig S. Berg
første og andre kurskveld. Hun hadde også en kveld om
sauen igjennom årstidene. Ingvild Skjørsæter snakket om
det å være avløser, hva betyr det for bøndene ? Hvilke forskjellige stillinger som finnes for en avløser,
og at det kan være ganske variert, både i arbeidsoppgaver og arbeidstider. Ingvild hadde i tillegg om
HMS i landbruket. Avd. leder Selma Cowan underviste om dyrevelferd, smitte, sykdommer og brunst.
To kvelder dreide seg om melking, melkekvalitet og hygiene v/ May Britt Størset, rådgiver i TINE. Da
fikk alle deltakerne prøvd seg på melking i praksis.

May Størset forklarer om melkeorganer ,

og her om rengjøring av jur og spener før melking

Siste kveld er alltid satt av til oppsummering, evaluering og litt konkurranse med premie, samt å finne
ut om alle får seg praksisplasser.
Det er krav om å delta på fjøsstell åtte ganger, igjennom kurstida eller i etterkant, før man får tilsendt
kursbeviset.
Nybegynnerkurs er i første omgang påtenkt ungdommer, men vi får alltid med noen godt voksne
også. Vi har ingen øvre aldersgrense, men i nedre del av alder må man fylle minst 14 år det året man
går kurset. Det har med økonomisk støtte fra Studieforbundet næring og samfunn å gjøre, de har satt
den grensen. Man har heller ikke lov til å gjøre så mye gårdsarbeid på egen hånd i denne alderen,
f.eks. er man for ung til å lære seg å bruke maskinelt utstyr alene.
Har du jobbet en del år som avløser, men føler at du trenger mer teoretisk bakgrunnsstoff, er det
fullt mulig å melde seg på selv om det heter Nybegynnerkurs. Det er veldig mye nyttig å få med seg
på disse kursene. Vi pleier å ha ett eller to slike kurs i året.

I Oktober fikk vi arrangert to Motorsag kurs. Disse var også egentlig satt opp i
vår, men måtte avlyses da instruktøren
pga. koronapandemien rett og slett fikk
forbud fra sin arbeidsgiver om å reise
rundt å holde kurs. Vi i LNV så oss også
nødt til å bare avlyse inntil videre.
Motorsagkurs er selvsagt ikke gjennomførbart over nettet. Man kan ha demonstrasjoner av en instruktør og kikke på,
men det blir ikke det samme, man får
ikke den direkte opplæringen og en dag
ute på hogstøvelser sammen med
instruktør og andre deltakere.
Disse to kursene, pluss ett som er plan lagt nå til midt i november, er omkring i
Molde kommune. Til våren satser vi på
å få det til i noen andre kommuner
igjen. Kursene er tot. 15 timers, fordelt
på to dager. Første dagen er en del
En blid gjeng på kurset på Solemdalen. Foran er instruktør
teori om skogbruk og sikkerhet under
Jostein Dalen. Fra venstre bak: Leif Hegstad, Lasse Hegstad,
arbeid med hogst. Man skrur også på
Arnt Brokstad, Rita Brokstad og Aun Johnsen.
motorsagene og lærer å file kjedet.
Foto: Lars – Ove Tokle (også deltaker)
Denne dagen er gjerne på et verksted,
garasje eller redskapshus på en gård.
Andre dagen er utendørs, på hogstfelt tilhørende samme gård, eller hos noen andre i nærheten. Da
kreves at man har verneutstyr, som: vernesko / vernestøvler, vernebukse, hjelm m/ visir (evt. briller)
og hørselvern. Motorsag tar man med også selv og tilhørende nok drivstoff.
Vi begynte med disse kursene i 2016, de har blitt ganske populære. Det er maks 7 deltakere på
samme kurs, så alle er sikret god oppfølging, og det er overkommelig for en instruktør å holde et øye

med sikkerheten. Instruktøren er ansatt i Aktivt Skogbruk og har lang erfaring med både denne typen
kurs og andre skogkurs.
Er du interessert i å gå kurs hos oss, kontakt Ingvild Skjørsæter på tlf. 452 92 001, eller
ingvild.skjorsater@nlr.no
Det er også en del kurs arrangert av rådgivingsavdelingen, som eks. Maskinførerkurs, plantevernkurs,
steinsprekker kurs, HMS kurs. For disse kan dere se på https://nordvest.nlr.no/ , og kontakte
Bjørn Steinar Skarbø på tlf. 906 62 627, eller bjorn.steinar.skarbo@nlr.no

