Den gode hjelper
INFOSKRIV TIL LANDBRUKSVIKARER OG AVLØSERE , NR 2-2016
I denne utgaven kan du blant annet lese litt om motorsagkursene vi har hatt, og om en del
gode tips hvis du er blant dem som skal ta traktorsertifikat i løpet av året. Send oss gjerne
idèer på hva du ønsker å lese om i Infoskrivene.

AVLØSERKURS FOR NYBEGYNNERE – TINGVOLL I MAI
Vi arrangerer kurs for ungdom og andre som er nybegynnere i avløseryrket,
eller lurer på å jobbe som avløser.
Dette blir i Tingvoll kommune i mai følgende kvelder fra ca kl 17 – 20:
2. , 3. , 9. , 10. , 12. , 19. , 23. og 26.
Tema er: Fôring av drøvtyggere, melking og hygiene, brunst, sykdommer,
kalvestell og HMS – miljø, sikkerhet og fjøsrutiner.
Det blir både teori og fjøsbesøk.
Se vår hjemmeside www.landbruknordvest.no for mer info.

Påmelding innen den 27. april til Ingvild, tlf. 45292001.
e-post: Ingvild.Skjorsaeter@nlr.no

MOTORSAGKURS I VÅR – Vedlikehold av motorsag, og sikker hogst
Det ble tidligere i vår arrangert kurs i vedlikehold av motorsag og sikker hogst, med teori og
praksis, to dager per kurs. Det ene var på Gjermundnes landbruksskole i mars og det andre var
hos gårdbruker Jon Arne Lindseth ved Malmefjorden, Fræna, i april. Det var Jostein Dalen
som holdt kursene. Han er instruktør i Aktivt skogbruk og har lang erfaring med å kurse folk i
å tenke sikkerhet og jobbe riktig ved arbeid i skogen. Det var 7 deltakere på Gjermundnes og
6 deltakere hos Lindseth. Disse mottar kursbevis på at de har sertifisert opplæring i bruk av
motorsag. Noen bilder her viser glimt fra kursene. Vi kommer antagelig til å ordne flere slike
kurs til februar / mars – 2017. Så følg med !

ER DU GLAD I TURER UT I TERRENGET ?
SAMMEN MED ANDRE ?
Hovedverneombud Ingvild er på søken etter noen ildsjeler som er glad i å dra på fotturer.
Det kan også være kjøretur med et spennende mål relatert til landbruk, eks. en nybygd fjøs
eller spesielt / utradisjonelt dyrehold, åpen gård etc etc.
Tanken er om det kan være avløsere og landbruksvikarer som er interessert i å være med på
noe felles en gang per måned, eller annenhver måned for eksempel. Avløseryrket kan være
ensomt og selv om man har en vennekrets utenom jobb er det kanskje ikke noen som man kan
diskutere landbruk og utfordringer i forhold til jobb med. Det kan være hyggelig og
interessant å komme sammen med flere med samme yrket noen ganger for å slå av en prat!
Vi har så langt hatt flere kurs med ulike tema, kun for en dag, og kurs over flere dager.
Dette blir noe annet og det er også meningen å koste minimalt. Det kan bli utgift til skyss
noen ganger, og til mat om man ønsker noe annet enn egen niste.
På grunn av at vi har ansatte avløsere i store deler av fylket trenger vi 4 – 6 ansvarlige til å
hjelpe til å velge tursteder, datoer og ha kontaktliste over folk som ønsker å være med i de

forskjellige områdene. Det kan
være en gruppe for Smøla og
Aure, en for Tingvoll, Sunndal
og Nesset, en for Gjemnes,
Averøy, Eide, Fræna og Molde,
en for Rauma og Vestnes, en for
Ørsta, Volda, Hareid, Ulstein,
Herøy og Sande
Ingvild og Morten kan være med
å dra dette i gang de første par
gangene, men etterpå er det
meningen å organiseres av avløserne selv. Vi kan selvsagt hjelpe
til ved spesielle spørsmål som
måtte dukke opp underveis. Og
vi tar gjerne imot et lite referat
og bilder fra turene 
Ta kontakt med Ingvild
(Romsdal og Nordmøre) eller
Morten (Sunnmøre) om du har
tid og lyst til å hjelpe oss med
dette tur-prosjektet for sosiale
sammenkomster for avløsere.
Se kontaktinfo. nederst i
Infoskrivet.

TIPS TIL DEG SOM SKAL TA TRAKTORLAPPEN
(Kilde: Traktor magasinet 3 / 2015 )

Reglene:
For å kunne øvelseskjøre i klasse T må du:
-Være fylt 15 år.
-Ha fullført trafikalt grunnkurs.
-Ha med enten gyldig bevis på fullført trafikalt
grunnkurs og legitimasjon, eller førerkort i en
annen klasse.
Den som er med deg må:
-Være fylt 25 år.
-Ha hatt førerrett i klasse T

sammenhengende de siste fem åra.
Når man øvelseskjører på for eksempel
jordet, trenger ikke ledsager å sitte på i
traktoren, men ledsager må holde eleven
under oppsyn. Ved øvelseskjøring på vei
må ledsager sitte på i traktoren, og
traktoren må være registrert for to.

SETEBELTET
Setebeltet skal brukes når det er en reell
fare for velt. Det er med andre ord ikke
krav om at setebeltet i en traktor skal
brukes i alle tilfeller. Det er ikke påbudt å
sitte fastspent når du kjører på flatt jorde,
langt fra grøftekanter og lignende.
Fordi kravet om setebelte ikke er hjemlet i
vegtrafikkloven, er det ikke et absolutt
krav at det skal brukes ved kjøring på vei.
I praksis bør du likevel bruke beltet ved
vegtransport, fordi statistikken for traktorulykker viser at veltefaren er størst ved
utkjøring på vei.

ØVE UTE I TRAFIKKEN
Hvor mange kjøretimer du må ta før lappen er i boks, avhenger av hvor mye man har
forberedt og øvd seg på forhånd. Mange foreldre som tar kontakt med trafikkskolene, forteller
at deres barn allerede har kjørt traktor i flere år, men det betyr ikke automatisk at man
kommer unna med få kjøretimer. En må huske at det er stor forskjell på å være med å kjøre
traktor i onnene på gården, og å kjøre langs veien. Å kjøre langs trafikert vei medfører mer å
følge med på, samhandling og samarbeid.
RYGGING
Ragnar Olav Vatvedtødegård som underviser i klasse T på Østfold trafikkskole sier at noe av
det elevene har mest igjen for å trene på hjemme, i tillegg til å kjøre ute i trafikken, er å rygge
med henger. –Jeg pleier å si at 60 prosent av rygginga foregår framover. Stille seg opp riktig
for at rygginga skal bli lettest mulig, bruke speil og dersom det er mulig bør man bruke
hjelpemann når man rygger.
STARTE TIDLIG MED TEORIEN
I tillegg til de praktiske øvelsene er det også viktig å starte tidlig med teorien. Elevene må selv
lese til teoriprøven som tas på trafikkstasjon. Trafikkskolen får ikke bestille førerprøve før
teorien er bestått. Det er kjedelig å måtte vente lenge på førerprøven når man er ferdig med
kjøreopplæringa. Det anbefales derfor at teorien tas så fort som mulig. Teoriprøven kan

avlegges fra seks måneder før man fyller 16 år.
FIRE OPPLÆRINGSTRINN
Opplæringa i klasse T er inndelt i fire trinn og avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve.
Trinn 1: Trafikalt grunnkurs:
Før du kan begynne å øvelseskjøre på trafikkskole, annen godkjent opplæringsinstitusjon eller
privat, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er på 17 timer og inneholder blant annet
førstehjelp, mørkekjøring og grunnleggende forståelse for trafikk.
Trinn 2: Grunnleggende opplæring:
På dette trinnet skal du lære grunnleggende kunnskap om traktorkjøring, om ansvaret som er
knyttet til å kjøre traktor, å bruke traktor med tilhenger rent kjøreteknisk og
sikkerhetskontroll. Hvor mange kjøretimer du skal ta må tilpasses behovet du har, og hvor
mye du øvelseskjører privat.
Trinn 3: Trafikal del:
Nå skal du lære å kjøre i variert trafikk. Du skal blant annet lære om veg, vegoppmerking og
skilt, trafikantgrupper og interessemotsetninger, og trafikkregler og tydelig kjøremåte i ulike
miljø. Når du er ferdig med dette trinnet skal du kunne kjøre tilnærmet selvstendig.
Trinn 4: Avsluttende opplæring:
På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre traktor med tilhenger på en ansvarlig måte, i
god samhandling med andre i trafikken. Øve på å kjøre sikkert og effektivt, økonomisk og
miljøvennlig, og gjennomføre kurs i sikring og merking av last. Sistnevnte kurs er på to timer
og skal hjelpe deg å forstå hvor viktig det er å sikre og merke last.

HOVEDMÅL
Etter å ha gjennomført skal eleven ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og
risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre traktor med tilhenger på en måte som:







Er trafikksikker.
Gir god samhandling.
Fører til god trafikkavvikling.
Tar hensyn til helse, miljø og andres behov.
Gjør at kjøretøy og veg ikke utsettes for unødig slitasje.
Er i samsvar med gjeldende regelverk.

OPPGRADER ETTER TO ÅR
Den som har førerkort klasse T og er fylt 18 år, eller har førerkort i klasse T kode 144,
kan fra 1. sept. 2014 gjennomføre et obligatorisk kurs på sju timer og få rett til å kjøre traktor
og motorredskap som går inntil 50 km/t.

Du kan finne mer informasjon på Statens vegvesens nettsider.
LYKKE TIL!

Landbruk Nordvest SA
levande kunnskap - levande landbruk
Landbruk Nordvest er ei landbruksbedrift eid og styrt av om lag 1400 medlemmer i Møre og Romsdal.
Omsetninga i 2015 var på ca 67,5 mill. kr. Hovedkontoret ligger i Molde, med avdelingskontor i Ørsta,
Valldal, Sunndalsøra og Elnesvågen. Landbruk Nordvest har ambisjoner om å være landbruket sitt
førstevalg innen økonomi, rådgiving, tjenesteyting og byggteknisk planlegging.

Skeidsmyran beitelag søker avløser i 100 % stilling
i perioden juni – august 2016
Kan denne sommerjobben være noe for deg?
Fellesbeitet ligger i Skeidsdalen i Gjemnes kommune.
Arbeidsoppgavene er to ganger per dag melking av de ca 40 kyrne som
befinner seg på fellesbeitet, samt å se til at alt er i orden i området.
Det vil totalt være 6 – 7,5 timer jobb per arbeidsdag.
Stedet har bolig og det er mulig å låne en bil der om du ikke har selv.

Vi søker deg som:



Er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig
Har landbruksfaglig utdanning og/eller har erfaring med avløseryrket
(husdyr og melkeproduksjon).

KONTAKTINFO AVD. TJENESTER LANDBRUK NORDVEST SA:
Spørsmål kan rettes til Ingvild Skjørsæter på Avløseradministrasjon, tlf. 452 92 001.
Søknad med CV blir å sende:
Landbruk Nordvest SA
Postboks 2023
6402 Molde
eller e-post: tenester@nlr.no

Søknadsfrist: 10.05. 2016

KONTAKTINFO AVD. TJENESTER LANDBRUK NORDVEST SA:

Selma Cowan
Avd. leder.
tlf. 926 83 940
selma.cowan@nlr.no

Morten Feiring
Avløseradm.Sunnmøre
tlf. 464 32 050
morten.feiring@nlr.no

Ingvild Skjørsæter
Avløseradm. Romsdal
og Nordmøre
tlf. 452 92 001
ingvild.skjorsater@nlr.no

Tatjana Libakiene
Lønnsansvarlig
tlf. 926 48 710
tatjana.libakiene@nlr.no

Marit Bjerkeset
Økonomisjef
tlf. 415 68 710
marit.bjerkeset@nlr.no

Rune Sjåholm
Daglig leder LNV
tlf. 419 00 031
rune.sjaholm@nlr.no

