
Hvem er verneombud Albert Lillebostad egentlig ? 
Tekst: Ingvild Skjørsæter 

 

På alle arbeidsavtaler til avløsere ansatt i Landbruk Nordvest i Romsdal og på Nordmøre 

står det verneombud : Albert Lillebostad. Hvem er han ? Hva gjør han til vanlig ? 

Her kan du få svar på nettopp dette. 

 

 

Albert Lillebostad (57) vokste opp på Bolsøya ved Molde.  

Foreldrene hadde melkebruk, som seinere Albert sin  

bror drev fram til 2018. Det å være interessert i dyr og  

gårdsarbeid kom altså tidlig inn i livet for Albert. 

 

Som 17-åring meldte han seg på Avløserkurs hos det  

som var Avløserlaget på den tiden. Og tidlig på 80-tallet  

gikk han et ett-årig agronom kurs på Gjermundnes. Så  

begynte han å ta på seg avløserjobb. 

I militæret traff han brødrene Kvernberg fra Nesset som  

han ble kjent med, og det var slik han begynte å dra  

innover dit og også møtte hun som skulle bli kona hans  

etter hvert. 

 

Året 1985 ble det litt andre omgivelser, men dog  

gårdsarbeid. Da jobbet han for onkelen på en gård i  

Sandnes, hvor moren hans kommer fra. Dette var også melkebruk. 

1986 kom det tvillinger til verden, døtre. De er i dag bosatt i Eresfjord og i Molde. 

 

Albert og kona Heidi holder til på gården hun  

kommer fra på Rød. De forpakter også to andre  

gårder og driver totalt 120 dekar dyrket mark.  

Per i dag har Albert 80 sauer. I tida fra ca. 20. april  

og utover en måneds tid, da er det lamminga som  

gjelder, og han tar fri fra landbruksvikarstilling o.a. 

 

Avløser har han vært i mange mange år, det var  

først fra november 2018 at han ble delvis  

landbruksvikar i Nesset. Han har 50 % stilling  

tot. i LNV. 

Jeg spurte Albert om han noen gang har hatt annen jobb enn bonde og avløser/landbruksvikar. 

Svaret jeg fikk var at han på 90-tallet ei stund jobbet på et sagbruk i Eidsvåg som lagde spon og solgte 

til Felleskjøpet. 

Ellers, når det var plassert en landbrukstjeneste adm. i Eresfjord, tok han et klauvskjæringskurs midt 

på 2000 – tallet. Han slo til og kjøpte klauvboksen til kursholder. I 2006 var han i gang som 



klauvskjærer selv. Dette har han drevet med som eget firma ved siden av, og av og til leid inn 

gjennom Landbruk Nordvest.  

Som om ikke dette er nok, driver han med brøyting på vinteren når det trengs. Han jobber for han 

som har anbudet på brøytinga i området han bor.  

 

I tillegg engasjerer Albert seg politisk, han er med i partiet De kristne. 

Og han er personlig kristen og aktivt med i Sion i Molde. 

 

Tittelen verneombud kom inn i bildet fra år 2010 for Albert sin del.  

Siden har han stilt til valg og blitt gjenvalgt gang etter gang når det har vært på banen. 

Han stiller på AMU (arbeidsmiljøutvalg) – møtene i LNV fire ganger i året, og drar på minst seks  

HMS – vernerunder på gårdsbruk i året. Albert vil formidle til dere avløsere at dere ikke må være 

redde for å si ifra hvis det er noe som ikke er greit på jobb, eller at dere synes en arbeidsoppgave ser 

for farlig ut. Det kan være at maskinelt utstyr er ødelagt eller mangler en vernedel, manglende 

verneutstyr, eller et dyr som blir for vanskelig å håndtere alene. Dette kan man si fra om til bonden 

direkte så klart, men du har også verneombudet eller oss i adm. i Landbruk Nordvest å si fra til når du 

måtte ønske det.  

 

 Får Albert tid til noe mer tro ? Jo, sauesankinga på høsten blir trimmen min, sier han. 

 

 

 

 

 


