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Martin Lyster – en allsidig landbruksvikar med område Nesset og
Sunndalen
På nyåret begynte Martin Lyster (24) på
jobb som landbruksvikar i Nesset og
Sunndal kommune. Han kan også jobbe litt
utover Tingvoll, og indre deler av Gjemnes.
Dette er passende arbeid for han ; varierte
oppgaver til en allsidig kar.
Martin har vokst opp på et gårdsbruk på
Rød i Nesset med melkeproduksjon og
sauer. Der ble han godt vant til dyr og som
14-åring kunne han klare melkinga alene.
Når han begynte å kjøre traktor vil han ikke
fortelle meg, men han ble nok tidlig vant
til kjøretøy på gårdsbruk også.
I årene 2013 til 2015 forpaktet han gården
av faren, som måtte ha pause fra drifta på
grunn av helsemessig årsak. Da håndterte
han bl.a. melkinga i melkestallen, fôring,
kalvinger, våronn, slåttonn, 20 sauer, og alt
som skulle til. Det er 93 tonn melkekvote
der. Faren har etterpå tatt over igjen drifta.
I videregående skole (årene 2009 – 2012)
satset Martin på linjene landbruksmekaniker og anleggsmaskinmekaniker i
Fræna. Han har også gått en del kurs som
gjør han godt rustet til å ta på seg arbeid i
landbruket og i skog. Varme arbeider kurs
og motorsagkurs er noe av det. Og han har
sertifikat for å kjøre det meste av større
kjøretøyer. Dette har han benyttet til å drive
som selvstendig landbruksentreprenør, hvor

oppgavene har vært rundballepressing,
gjødselkjøring og av og til skogsarbeid.
Det er meningen å få til en kombinasjon av
denne jobben med landbruksvikarstillingen
i LNV. Så eget firma er ikke lagt på hylla,
men oppdrag som landbruksvikar på
sykdomsavløsing går foran.
Det var noe jobb som avløser innimellom
før Martin ble ansatt i LNV nå. Da fikk han
litt erfaring med robotfjøs og med ammekyr. Dette liker han også med landbruksvikarstillingen, at han kan se, og lære om, forskjellene ved gårdsbrukene. Det kan være så variert,
en gård er helt annerledes enn en annen. Og ikke er det bare innsida av driftsbygningen at han
kan jobbe, han skulle ha muligheter for å klare det meste av utendørs oppdrag også.
Som de andre landbruksvikarene i Landbruk Nordvest er det fullt mulig å bestille Martin til
ferie/fritids avløsing når han ikke er opptatt på sykdomsavløsing.
Spør jeg han om fritid, får jeg spørsmålet tilbake med "Hva er det?". Det går mye på arbeid
med denne karen.

