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Arnstein Grüner startet hos Landbruk Nordvest i fjor høst.
Først som ringavløser, men snart etterpå som landbruksvikar
i tillegg. Nå tar han oppdrag i hele Sunndal kommune og i deler
av Tingvoll. Men hvem er han egentlig?
Arnstein vokste opp på gårdsbruk på Ålvundeid og ble dermed
vant til dyr fra ung alder. Han jobbet på fellesbeite noen somre,
men bestemte seg etter hvert at han ville tjenestegjøre i hæren.
Han bestod opptakskravene for å tjenestegjøre i Afghanistan
og reiste dit i 2012 for en fem måneders periode, der han
jobbet som ruteklarerer og eksplosivrydder. Han beskriver
arbeidet som krevende, men også givende, og han måtte ofte
jobbe under høyt arbeidspress.
Etter hjemkomst til Norge fortsatte han i forsvaret et par år til,
først i Troms og etterpå i Østerdalen. Han hadde også oppdrag
i andre Europeiske land i denne perioden.
Etter avsluttet tjeneste tok han en bachelor-utdanning i
utmarksforvaltning på Høyskolen i Innlandet. Han hadde i tillegg
forskjellige jobber ved siden av studiet som for eksempel skogrydding og reinsjaktoppsyn. Sommeren 2018 jobbet han for
fylkesmannen i Møre og Romsdal som konsulent innen kartlegging
og bekjemping av uønskede arter.
Arnstein hadde bestemt seg for å flytte hjem til Sunndal, og fant ut at Landbruk Nordvest hadde lyst
ut en stilling som ringavløser. Det hørtes ut som en interessant jobb, og det ble raskt klart at han var
den rette for stillingen. Han startet i september men tok litt fri allerede i oktober, fordi han hadde
planlagt å gå på jakt: Arnstein trives med storviltjakt og hadde allerede avtalt en tur på fjellet.
Etter hjemkomst fant han ut at Landbruk Nordvest også hadde lyst ut en stilling som landbruksvikar i
samme kommunen. Dette førte til at han til slutt fikk seg kombinasjonsjobb som både ringavløser og
landbruksvikar. Han jobber en del hos flere bønder på Gjøra og Meisingset; og er dessuten
tilgjengelig for landbruksvikaroppdrag og andre ferie/fritidsoppdrag i hele Sunndal og deler av
Tingvoll kommune. Og han kommer til å bli en stund fremover. Han har nettopp kjøpt seg et hus på
Ålvundfjord.
Arnstein trives i jobben, selv om det har vært litt lite arbeid i januar og februar. Ditte er måneder der
etterspørselen etter arbeidskraft ikke er stor. Men det er viktig at Landbruk Nordvest har god
beredskap, i tilfelle en bonde plutselig blir sykmeldt; og Arnstein er en fleksibel arbeidstaker som kan
stille når det trengs.
Det siste er litt under forbehold: Men bønder som tenker seg en jakttur i begynnelsen av
reinsjaktperioden må regne med at Arnstein sannsynligvis vil være opptatt - med reinsjakt!

