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VI SELGER ARBEIDSKLÆR 

Det er mye arbeidstøy på lager hos oss i  

Molde, noe også hos Morten i Ørsta. 

Spesielt røkterdressen er populær fordi 

den holder fuktighet ute og er god å  

jobbe i. Den grå er i tynnere stoff og  

brukes nok mer på varme dager. 

 

Vi har også røkterbukser og arbeids- 

bukser. 

Str 6 – 16 år og 48 – 64 i dresser. 

Str 48 – 64 i bukser. 

 

Kontakt Ingvild eller Morten ved 

bestilling.     Røkterdress   Heldress i twill 

 

I 2025 har TINE en ambisjon om å ha Europas laveste klimagassutslipp 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/no/estetiske-greiner-rimfrost-vinteren-1959278/


I 2025 har TINE en ambisjon om å ha Europas laveste klimagassutslipp per liter melk levert 

til forbruker. Målet innebærer konkrete og kraftfulle tiltak på transport og produksjonssiden. 

 

- Vi er allerede et godt stykke på veien mot målet, sier direktør for kommunikasjon og 

samfunnsansvar i TINE, Lars Galtung, og viser til at hele verdikjeden fra gård til bord skal 

levere på miljø.  

 
 

TINEs meierier benytter seg  

av i dag av energi som er 

over 80 prosent fornybar. Og 

i 2025 skal alle meieriene og 

transportvirksomheten være 

over på fornybare energi-

kilder. På meieriene er det 

elektrifisering og bioenergi 

som erstatter fossil energi. 

 

-Vi er kommet så langt i det 

grønne skiftet på 

produksjonssiden at vi ikke  

lenger snakker om mulig-

heter, men konkrete 

resultater, sier Galtung. 

 

 

Transport på kumøkk, hydrogen og el 

TINE satser også på kraftfulle miljøtiltak innenfor transport. TINE kjører 58 millioner 

kilometer i året, og mye av utslippene knyttet til industrisiden, kommer fra transport av melk 

og varer. Når det gjelder alternativene til fossil energi på transportsiden, tror ikke Galtung at 

det finnes et fasitsvar på dette i dag. 

 

-Vi tror framtidens transport kommer til å basere seg på flere energiformer. El kan fungere 

godt i forhold til distribusjon i byene, mens bioenergi og hydrogen kan være gode løsninger 

for mellom- og langtransport, sier Galtung. 

 

Han viser til at TINE i disse dager fyller flere biler med biogass fra kumøkk og 

husholdningsavfall hos Greve Biogass i Vestfold. 

 

- Vi kjører da på møkk fra våre egne kuer, og dette er sirkulærøkonomi i praksis. 

 

TINE har også, som den første transportaktøren i Norge, bestilt lastebilenes svar på 

Tesla, Nikola One. Bilen, som er ment for langtransport, har over 1000 hestekrefter og går på 

elektriske motorer drevet av hydrogen. 

 

Den klimasmarte bonden 

Også hos bonden skjer det mye spennende på energisiden. Mange melkebønder har erstattet 

fossile energikilder med bioenergi, for eksempel flis, mens andre satser på solceller og 

vindkraft. TINE har også utviklet en miljøkalkulator som nå gir bonden en oversikt over 

klimagassutslippene per liter produsert melk. 



  

 
Kurs i Kusignal,  

brunst og sykdommer 
  
Teori og flere fjøsbesøk 

 
Oppmøte Gjermundnes vgs. 

27. og 28. februar 

27. feb.: Kl. 10.30 – ca. kl. 15.00 
28. feb.: Kl. 10.30 -  ca. kl. 15.30 

 
  Info og påmelding innen den 23.2. til: 

 Ingvild Skjørsæter tlf 452 92 001 

 eller ingvild.skjorsaeter@nlr.no 

 

 Maks plass til 10, så vær rask om du vil bli med! 

      Kursavgift: 600,- for medlemmer og ansatte,  

      900,- for andre 
       Lunsj inkludert 

 

Kurset er støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune  
 

   

KURSOVERSIKT SEINVINTER / VÅREN – 2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARME ARBEIDER 

Kurs : 

 

28.2. Sunndalsøra 

08.3. Storfjord kulturhus, 

 Stranda 

Påmelding til Sigmund M. 

Trønsdal, tlf. 900 46 093 

 

sigmund.moen.tronsdal 

@nlr.no 

 

mailto:ingvild.skjorsaeter@nlr.no
https://pixabay.com/no/ku-dyr-husdyr-g%C3%A5rden-dyr-natur-1501690/


  

Motorsagkurs 
    Dokumentert sikkerhetsopplæring,     
   
 

    
8. og 9. mars    15. og 16. mars   
   
 
Torvikbukt, Gjemnes   Misfjordvegen, Vestnes 
   
 

 
    Info og påmelding innen 5. mars til:  

   Ingvild Skjørsæter tlf 452 92 001 

   eller ingvild.skjorsaeter@nlr.no 

 

Kursavgift: 1800,- for medlemmer og ansatte, 2200,- for andre 

 

Kurset er støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune og holdes av instruktør  

fra Aktivt Skogbruk. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMS i praktisk landbruk 

Kurset er rettet mot gårdbrukere og andre som jobber med praktisk landbruk. Kurset 

tilfredsstiller de krav myndighetene har satt innen grunnleggende HMS- opplæring for ledere 

(§ 3-5 Arbeidsmiljøloven). Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS- 

arbeidet, med fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker. 

En vil gå igjennom temaer som ulykker, ergonomi, brann og el- sikkerhet, arbeidsmiljø, 

psykisk helse og mye mer. 

Kursets varighet er 12 timer fordelt på tre kvelder. Kurset kombinerer studiering med lærer og 

e- læring på internett. Kursdagen følges opp med 6 timers selvstudium og avsluttes med 

samling hos en av deltakerne for gjennomgang av praktiske situasjoner. 

Pris: medlemmer i NLR HMS kr. 1.900,-  Ikke medlemmer kr. 3.000,- 

  

mailto:ingvild.skjorsaeter@nlr.no


Oversikt over neste HMS kurs: 

 Dato  Sted Klokkeslett  Påmelding til 

 27. februar  Surnadal  Kl. 19.30 - 22  Sigmund Moen Trønsdal 

 28. februar  Molde Kl. 19.30 - 22  Kari Fløystad  

  

kari.floystad@nlr.no 

tlf. 907 05 980 

 

sigmund.moen.tronsdal@nlr.no 

tlf. 900 46 093 

     

 

Hvordan har det gått med kjettingkravet til traktor ? 
(skrevet om i Ringreven 4 – 2016, Ingvild Skjørsæter) 

 

I 2017 har en arbeidsgruppe jobbet med forskjellige regelverk knyttet til traktorer og 

landbruksmaskiner, for å se på om noe kan tilpasses bedre til landbruket. 

Gruppa har bestått av personer fra: Norges Bondelag, Vegdirektoratet, Arbeidstilsynet, 

Matmerk, Norges Lastebileier – forbund, Maskinentreprenørenes forbund, Norsk 

Landbruksrådgivning, Bedre gardsdrift, Landbruks- og matdepartementet, Utrykningspolitiet/ 

Politidirektoratet. Arbeidsgruppen hadde totalt 6 møter og det ble levert en rapport den 1. 

desember 2017. Nå nylig (februar) ble den offentliggjort på Bondelaget sin side. 

I tillegg til kravet om å ha med kjettinger i traktor vinterstid, har gruppa jobbet med spørsmål 

og regelverk omkring brede landbruksmaskiner, hva som regnes som "vanlig bruk" av 

maskiner i landbruket, kjøring med brede dekk, tvillinghjul og belte. 

Rapporten er nå til endelig behandling hos Samferdselsdepartementet, og forhåpentligvis 

endrer de dagens regelverk i tråd med framlegget til arbeidsgruppa. 

Per i dag er det påbudt for tunge kjøretøy, med unntak for bobiler, å ha med seg kjetting av 

metall eller stål som er tilpasset kjøretøyets hjul, og er egnet for føreforholdet og som tåler 

påkjenningene av å kjøre på vinterføre i alle fall fra 1. november til og med første mandag 

etter 2. påskedag jf. bruksforskriften § 1 – 4. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder regelen 

fra og med 16. oktober til og med 30. april. Det er ikke krav om å medbringe kjetting for lette 

kjøretøy. 

https://nordvest.nlr.no/om-oss/ansatte/surnadal/sigmund-troensdal/
https://nordvest.nlr.no/om-oss/ansatte/molde/kari-floeystad/
mailto:kari.floystad@nlr.no
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Dette kravet gjelder også for traktorer over 3500 kg, både med og uten påmontert redskap. 

Man har også det generelle kravet om veggrep i § 1 – 4 nr. 2 om at "Kjøretøy må ikke brukes 

uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av 

vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller lignende." 

Det har i perioder vist seg å være upraktisk å ha et krav om å ha med kjetting de dagene det 

har vært greit føre, og ingen behov for å sette på kjetting. Statens vegvesen anser det som mer 

hensiktsmessig at den enkelte bonde selv vurderer hvorvidt det er påkrevd med kjetting 

avhengig av føret. 

I følge Norges Bondelag er det upraktisk med et krav om å ha med seg kjetting da 

konstruksjonen til traktorer ikke tillater oppbevaring av kjettinger. De viser at det ikke finnes 

muligheter til å oppbevare kjettingene noe sted på en traktor. En løsning kunne vært å 

oppbevare dem i en påkoblet henger, men også dette er vanskelig når man allerede har 

påkoblet et landbruksredskap. Norges Bondelag m.fl. viser til at man må være minst to for å 

sette disse på, og at det er en tidkrevende prosess. 

Forslaget i mandatet går ut på å lempe påbudet om å ha med kjetting, slik at påbudet kun 

gjelder for traktor der det er forventet kjøring på veg som er snø / isdekket. 

Arbeidsgruppens forslag til endring av bruksforskriftens § 1 – 4: 

"I kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg skal det, hvis det kan ventes kjøring på offentlig 

veg som er snø- eller isdekket, og i alle fall i tiden fra og med 1. november til og med mandag 

etter 2. påskedag, medføres kjetting som er tilpasset kjøretøyets hjul og som er slik at det 

alltid er kontakt mellom kjetting og vegbane. Kjettingen skal være laget av metall / stål, være 

egnet for føreforholdet og tåle den påkjenning den blir utsatt for ved kjøring på vinterføre. I 

Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 16. oktober til og med 30. 

april. Dette gjelder likevel ikke bobil med tillatt totalvekt mellom 3500 kg og 7500 kg. For 

traktor gjelder kravet om å ha med kjettinger kun der det er forventet kjøring på veg som er 

snø eller isdekket." 

Ønsker du å lese mer om rapporten, også om de andre bestemmelser gruppa har jobbet med, 

kan du finne det her : www.bondelaget.no 

 

 

Og fullstendig rapport der det står  – Arbeidsgrupperapport desember 2017. 

http://www.bondelaget.no/


 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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