Den gode hjelper
INFOSKRIV TIL LANDBRUKSVIKARER OG AVLØSERE ,
NR 5-2016

NB! FRISTER FOR TIMELISTER MOT SLUTTEN AV ÅRET:
 Den 2. desember for lønn utbetalt den 9. desember.
 Den 9. desember for lønn utbetalt den 20. desember. Timelister for arbeid
gjort etter denne datoen blir med i januar lønnen.
I november er det som vanlig den 10. som er fristen, og lønnen kommer den 18. nov. ,
på grunn av at den 20. er en søndag.

Husk å skru på melketanken !!
Kilde: Info fra TINE i Bondebladet 21.07.2016

Hva gjøres i tilfeller der du er i tvil om melkekvaliteten ved
manglende kjøling ?En tommelfingerregel er at melken
ikke skal leveres til meieriet.

Et alternativ kan være å be tankbilsjåføren ta med en prøve fra gårdstanken inn til meieriet.
Der kan trente lukt/smaksdommere bedømme melka og eventuelt gi klarsignal om henting,
evt. oppgjør for melka. Jo tidligere i verdikjeden kjølesvikt oppdages, og som igjen fører til
handlinger, jo mindre konsekvenser vil dette få for fellesskapet.
Uansett sluttprodukt er det særs viktig med god kvalitet på leverandørmelka. Melk er det mest
allsidige næringsmiddelet vi kjenner, noe også bakteriene har oppdaget. For å holde
bakterieutviklingen i melka på et minimum, er det først og fremst tre faktorer som har
betydning; hygiene, temperatur og tid.
Har melka blitt utsatt for høy temperatur ? Ta kontakt med TINE Medlemssenter på
tlf. 51 37 15 00 ,eller tankbilsjåføren.

PLANLAGTE KURS I HØST/VINTER:
LELY MELKEROBOTKURS
Vi arrangerer kurs i LELY melkerobot i to kommuner i år.
Det blir den 24. november på Daugstad i Vestnes, og den 8. desember ved
Elnesvågen i Fræna. Kl 10 – ca 15.30.
Det gjennomgås PC program til robot, hvordan det fungerer i praksis i fjøset
og om vedlikehold. Kurset blir holdt på gårdsbruk.
Det er lurt å være tidlig ute med påmelding, da det er begrenset med
plasser. (blir det stor pågang kan vi gjenta kurset flere steder neste år)
Frist den 18.nov. Pris 500,- for ansatte avløsere, 700,- for andre.
Kontakt Ingvild på 45292001, eller e-post; ingvild.skjorsaeter@nlr.no

TRAKTORKURS FOR KVINNER
Vi satser på traktorkurs for kvinner igjen, det blir på Felleskjøpet i Molde
den 3. november, kl 10 - 16
Kursholder fra Felleskjøpet Agri tar for seg:
Traktorens oppbygging og virkemåte, instrumenter, daglig vedlikehold
Sikkerhet
Kraftuttak og hydraulikk
Tilkobling av redskaper og henger
Praktiske øvelser

Påmeldingsfrist den 27. okt. , til Selma Cowan på 926 83 940,
eller e-post; selma.cowan@nlr.no Pris 400,- for ansatte avløsere / medlem,
800,- for andre.

Norge har lyktes med MRSA-strategien
Kilde: Bondebladet 22.09.2016

MRSA hos gris har ikke spredt seg til befolkningen, og det er ikke funnet noen nye tilfeller av
MRSA på gris i år. MRSA-strategien har vært en stor suksess, slår forskere fast.
I mars 2014 var det nyheten kom: Norge setter i gang et storstilt forsøk på å hindre bakterien
MRSA i å etablere seg i svinebesetninger. Målet er å spare mange menneskeliv. –Vi vet ikke
om vi virkelig klarer å sanere for dette, men helsevesenet er opptatt av at vi skal prøve, sa da
tilsynsdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk.
Nå, to og et halvt år etterpå, kan både forskerne og helsevesenet smile bredt og lettet over
resultatet av den gigantiske innsatsen som er lagt ned. En ny vitenskapelig artikkel
dokumenterer nå at Norge, som hittil eneste land, har lyktes med å bekjempe den
antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA blant svin.
Førsteforfatterne er Carl Andreas Grøntvedt fra Veterinærinstituttet og Petter
Elstrøm fra Folkehelseinstituttet. De har
undersøkt arvestoffet til MRSA`en hos
alle mennesker og svinebesetninger som
fikk påvist MRSA CC398 fra 2008 2014. Det er 84 mennesker og 26 svinebesetninger.
Av de 26 gårdene i studien, har 25
sanert, en har avsluttet produksjonen.
24 av de 25 har hatt vellykket sanering
første gang. En har gjentatt saneringen
flere ganger.
-Dette viser at sanering ikke bare er
mulig, men at det kan gjennomføres med
akseptabel sikkerhet, sier Grøntvedt.
Men det er kostbart og arbeidskrevende,
særlig for purkebesetninger.
Studiet viser at bakterien trolig kom med personer. Spredningen var først trolig til tre primære
purkebesetninger. Når bakterien først var kommet til den første svinegården, er det handel
med gris som har vært den viktigste smitteveien videre, til nye besetninger. Til tre besetninger
har smitten sannsynligvis kommet med personer, og i ett tilfelle er det sannsynlig at
livdyrtransportbilen hadde med seg smitten. Det er ikke funnet noen spredning videre ut i
befolkningen. To av utbruddene har sannsynligvis en felles link i Danmark, mens det tredje
utbruddet kan komme fra flere europeiske land.
-Det bør være MRSA-screening av risikopersoner, som for eksempel gjestearbeidere,
utenlandske rådgivere og personer som har vært i kontakt med utenlandsk husdyrhold,
sier Grøntvedt.

I fjor ble norske melkekubesetninger undersøkt for MRSA. I år er det minkfarmer som blir
testet. I Danmark har mink smittet mennesker, og Norge har importert mink derfra. Da blir
spørsmålet om vi også har importert MRSA, og om smitten i så fall har etablert seg.

HAUSTMORGON

Fuglane flyg av stad
med vingane på veg
mot varmare vind
Det gule lauvet
kvervler i sakte vals
mot kvild i rim på gras
Eplet fell
og du fangar
og smakar syrleg frisk
haust
og snart kjem det kvite:
Ljoset i mørketida

- Morten Feiring -

NYHETER - Endringer blant fast ansatte
Landbruksvikar John Nygård i Aure har sluttet, og vi vil etter hvert annonsere etter en ny
for den 50% stillingen.
Klauvskjærer og avløser Else Marie Bøhler går ut i svangerskapspermisjon fra 9. nov.
Ove Hauge fra Malmefjorden er under opplæring for å ta over som vikar i klauvskjæring
for Fræna og omegn.

Røkterdress
Vi har fortsatt flere røkterdresser til salgs,
kr 550,- , de som har metall glidelås.
Det er igjen i str. 58, 62 og 64.
Øvrige str med ny type glidelås har pris kr 710,- .

LNV tilbyr kurs i varme arbeider i landbruket
Mange branner skyldes uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som utfører
varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre
arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.
Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider gjennom sine
sikkerhetsforskrifter. Fra 01.01.2016 gjelder dette også bønder og deres ansatte som benytter
sveiseapparat, vinkelsliper og lignende utstyr på gården.

Kurset tar for seg
Sertifiseringsordningen for brannvern ved
utførelse av varme arbeider.
Gjeldende regelverk
Brann- og slokketeori
Risiko ved utførelse av varme arbeider
Praktisk slokking

Kurset er 7,5 timer inkludert teori, kursmateriale, praktisk slukkeøvelse og eksamen.
Fullført kurs med godkjent eksamen gir sertifikat for Varme arbeider utstedt av
Norsk brannvernforening. Sertifikatet har en varighet på 5 år.
For mer informasjon om kurset eller melde inn ønske om kurs kontakt Sigmund Moen
Trønsdal, tlf: 900 46 093, eller e-post: sigmund.moen.tronsdal@nlr.no

Første kurset er planlagt i Aure den 3.11. , påmeldingsfrist den 28.10.
Kurspris: 1800,- for medlemmer i NLR, 2200,- for andre.

MOTORSAGKURS

Flere etterspør
motorsagkurs igjen.
Dette vil komme flere
steder i FEBRUAR/MARS
2017.

Informasjon vil bli tilsendt
etter hvert, så følg med!

…Og heller ikke
en avløser !
Rapporten etter
forskningsprosjektet
«Sikkerhetskultur,
arbeidshelse og
ulykker i norsk
landbruk (20112015)» har kommet.
Grunnlaget for
arbeidet starta med
en spørreundersøkelse i 2012,
der 3000 bønder fra
hele landet svarte på
en omfattende
undersøkelse om
ulykker, arbeidsmiljø og helse. Det
var også gjort
dybdeintervju og
intervju med deltakere og kursholdere på 5 HMS kurs.
Den ferdige rapporten har tiltalende form, er inndelt i mange kapitler, har mye bilder,
diagrammer og lett språk. Vil du ta en kikk på noe av innholdet kan du se på:
www.bygdeforskning.no/nyheter , der er den litt ned på siden.
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Tatjana Libakiene
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Marit Bjerkeset
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marit.bjerkeset@nlr.no
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