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Emelie Olèn – ringavløser i Tingvoll
Ingvild Skjørsæter

I fjor sommer fikk Landbruk Nordvest jobbsøknad fra en ung dame i Sverige.
Dette resulterte i fast avløserjobb i 70 % stilling på tre gårdsbruk i Tingvoll kommune.
På en flott dag i september dro Ingvild i Tjenesteavd. en tur til henne etter morgenstell i fjøset
hos Jens Kristian Eikrem.
Emelie, som fyller 21 år i
november, har alltid hatt et
ønske om å jobbe med dyr.
Dette sa hun allerede som
lita jente, selv om hun ikke
er oppvokst med husdyr
rundt seg i Torsby hvor hun
kommer fra.
Hun tok 3 års utdannelse på
Lillerudsgymnasiet AB
som er et naturbruksgymnasium i Karlstad, med
studieretning Landbruk
bredde.
Under utdanningen hadde
hun 15 ukers praksis på et
melkebruk i Värmland. Der
var det melkerobot, kyr,
kviger og kalver som
Emelie mot slutten av
praksisen kunne håndtere
alene og gjøre jobben hvis
bonden skulle noe annet en
dag.

Hun ble mer og mer selvsikker,
og bevisst på at dette var drømmejobben.
Hos bøndene hun jobber hos nå, har de
alle båsfjøs og melkeanlegg som
avløseren har måttet lære seg å bruke.
Det har gått greit, da Emelie også var
innom manuell melking i løpet av
studietida. Først og fremst er det fjøsstell som er jobben hennes. "Det går fint
nå, Emelie har blitt selvstendig", sier
Jens Kristian Eikrem. Vidar Aasen og
Rannveig Eikrem Jenssen supplerer
med at avløseren brukte lang tid på opplæring, og det å kunne ta egne avgjørelser, men har blitt mer og mer selvstendig og at framgangen merkes.
"Vi må lære oss å være tålmodige,
hun må jo få en sjanse som kom rett fra
utdannelse", sier Aasen. "Vi ser jo at
interessen for jobben er på plass".
Emelie bekrefter at hun ikke er redd for
å lære seg noe nytt, og alltid ønsker å
gjøre det beste hun kan.
Den unge svenske damen trives veldig godt i området. Hun sier at det er artig å kunne være
stabilt på samme gårder, så man blant annet får se at kalvene vokser opp. Under praksisen av
utdannelsen fikk man ikke mulighet til å se de samme kalvene over lang tid, da disse ble sendt
videre.
Tidsfordriv utenom jobb blir noen turer til Kristiansund. Ellers gåturer med jämthunden
(svensk elghund) "Frøya", som hun tok over da den var 4 år sist vinter, fordi den ikke kunne
være med på jakt lenger. Planen videre er å fortsette i jobben som avløser, lære mer, og ta det
som det kommer.
Jens Kristian Eikrem ymter frampå om ikke Emelie kjenner flere svensker som er interessert i
å komme å bli gårdsarbeidere i området. Den kommentaren får han rask respons på! Emelie er
ikke interessert i å få andre svensker hit, ikke en gang hennes mor som viser interesse for å
komme og bo her litt får lov. "Neei, här vill jag vara själv", sier den dyktige avløseren med
glimt i øyet.

Frist i desember og arbeid i romjulen
For desember måned er timelistefristen den 6. Skal din oppdragsgiver (-e) registrere at
noe av Avløsertilskuddet sitt er benyttet senere i desember eller i romjulen, må du og
bonden /bøndene avtale hvilke dager og antall timer tidlig, og føre det på på timeliste på
forhånd.

AVLØYSARKURS for nybyrjarar i Ørsta
Landbruk Nordvest SA vil i haust arrangere kurs for deg som kan tenkje deg arbeid som
avløysar for
gardbrukarar, eller allereie har litt røynsle med ein slik type jobb.
Avløysarkurset vil i hovudsak handle om mjølkekyr og rutiner på mjølkebruk.
Vi tek opp emner som fôring, mjølking, hygiene, brunst, sjukdomar, HMS og gode
fjøsrutinar.
Det vert både teori på møterom og praksis med mjølking i fjøs.
Kurset vil gå over 4 veker med 2 kvelder pr. veke, tysdag og torsdag kl 17.00 – 20.00 på
følgjande datoar:
7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 og 30 november.
Stad for teorikveldane er Meieriet i Ørsta, fjøskveldane er hjå Dagfinn Barstad,
Follestaddalen
Ingen aldersgrense oppover! Dei yngste må fylle 14 år i løpet av året.

Ring Morten på tlf 463 42 050, eller send e-post: morten.feiring@nlr.no
Påmelding innan den 1. november
Kursavgift er kr 750,- Kursbevis mottek du etter dokumentasjon på 8 fjøsstell i
etterkant av kurset

Motorsagkurs
Dokumentert sikkerhetsopplæring,
teori og praksis.

Bollia, Lyngstad
FØRSTEHJELPSKURS
Den 12. september var det Første9. og 10. november
hjelpskurs i Molde. Fem gårdbrukere,
kl 10:00 – ca 17:00
to avløsere og en kontoransatt i LNV
deltok. Kurset varte 3,5 timer inkl.
lunsj. Det var Irene Furuhaug fra Midt
Info og påmelding innen den 6. nov. til:
Norsk HMS senter i Surnadal som
Ingvild Skjørsæter tlf 452 92 001
kurset deltakerne om blant annet
eller ingvild.skjorsaeter@nlr.no
hvordan å melde en ulykke / skade,
kuttskader, blødninger, hjerteinfarkt
og slag. Dette kan det plutselig være
aktuelt å vite noe om for hvem som
helst. Landbruk Nordvest skulle ønske
flere ville delta, og prøver på nytt å
invitere til kurs på Sunndalsøra til
vinteren en gang. Der ble det avlyst nå på grunn av for få påmeldte. Vi kommer jevnlig til å
arrangere Førstehjelpskurs ved bedriftshelsetjeneste,
så det er bare å følge med.

Glimt fra Traktorkurset for kvinner
som var en regntung
mandag tidligere i
oktober.
Kurset var på Felles
-kjøpet i Elnesvågen
, og 10 damer deltok

FLERE KURS I VARME ARBEIDER
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 varme
arbeider

•

Praktisk slokking

Kurset er 7,5 time 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. (Se neste side for kommende kurs)

Kurs holdes på følgende steder og tidspunkt:
Gjermundnes vidaregåande skule, onsdag 1.11, kl. 09.30-17.00.
Hos Wenche Ytterli og Anders Øverbø, torsdag 2.11, kl. 09.30-17.00

For påmelding kontakt Sigmund Moen Trønsdal, Landbruk Nordvest på telefon:
900 46093 eller mail: sigmund.moen.tronsdal@nlr.no, innen fredag 27.10. for kurset på
Gjermundnes, innen mandag 30.10. for kurset hos Ytterli/Øverbø i Rauma.
Kurspris:
Kr. 1800- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving
Kr. 2200,- for andre.

Med auge for medmenneske
Gerd A. Vik Flø

Medmenneske
skal ein vere mild mot.
Medmenneske
kan bere på
tunge, usynlege bører.
Medmenneske
kan bruke all sin energi
på å møte ein ny dag.
Det er eg
som må vere den milde.
Det er eg
som må bli var den tunge
bagasjen.
Det er eg
som må sjå bak fasaden,
Det er eg
som igjen har sjansen til
å vere den andre sin neste.
Privilegium, heiter det.

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

