Et knippe avløsere om hvorfor de tar på seg gårdsarbeid
Tekst : Ingvild Skjørsæter Foto : Fra hver enkelt avløser

Jeg sendte rundt spørsmål om hva avløsere liker med jobben sin, hva de gjør og
om de har noen framtidsplaner i forhold til landbruk.
Her er en del av tilbakemeldingene

EVEN RUNE TOTLAND (20)
Jeg liker det varierte arbeidet og den kontakten jeg får
med dyrene. Får mestringsfølelse av å tenke logisk og
være kreativ i måten jeg må løse de utfordringene jeg
møter i hverdagen.
Det er for det meste med fjøsstell og melkekyr jeg
jobber, men har også hjulpet til under lamming på våren.
Nå er det deltid og litt varierte tider, pluss noe
sesongbasert, men ønsker meg etter hvert full stilling
som avløser i Vestnes, evt. Rauma.
Det er siden 2017 jeg har holdt på med dette, og
ønsker å fortsette i dette yrket så lenge det lar seg
gjøre. Jeg har lært alt jeg kan gjennom agronom utdanningen på Gjermundnes og gjennom jobben som avløser.
Planen er å kjøpe meg et gårdsbruk etter hvert, men det er nok en god stund til enda.

TORUNN OTTESTAD – DAHLEN ( 15)
Det gøyeste med å være avløser er nok nærkontakten med dyra,
og det å se at de trives og vokser.
Jeg jobber mye i ammekufjøs og hjelper til med det meste der.
Jobben er når det er behov.
Jeg er oppvokst på gård her i Gjemnes, så har vært mye med
kyrne, men begynte å jobbe via Landbruk Nordvest i år.
Planen, eller drømmen min, er å ta over gården etter fullført
skole. Jeg søker meg til landbruk, skogbruk eller naturbruk.
Men landbruk står øverst på lista.

CHRISTINA BAE (19)
Det jeg liker med
denne jobben er at jeg
får tid til å koble av fra
andre ting, være med
dyrene og ikke stresse
med noe som helst.
Det er en koselig jobb
å ha ved siden av skole
som virkelig hjelper på
helsa.
Jeg jobber deltid, får
etterspørsel inni mellom i ferier/helger
og synes det er helt
greit. Trives veldig med det! Spesielt når jeg bor nå i en by grunnet skole, da er det godt å komme
hjem til litt stallarbeid.
I stallen ser jeg til hestene, skifter vann på beite, fôrer, møkker bokser, fyller høy og det vanlige man
gjør i en stall. Steller også til stall kattene. Det blir en del gåing hit og dit.
Jeg kan absolutt tenke meg å gjøre dette i lang tid fremover. Jeg trives kjempegodt og synes det er en
skikkelig fin ekstrajobb ved siden av skole og en vanlig kafé jobb. Har gjort dette når de har trengt
meg siden juli 2017, og har gjennom dette blitt anbefalt videre på bygda og blitt kontaktet av andre.
Jeg bor på en gård på Averøya, uten dyr. Vi hadde dyr da jeg var liten, men nå står fjøsen tom og vi
har kun en gårdskatt. Vil gjerne ta over gården jeg bor på i fremtiden. Der har bestemor og bestefar
bodd, pappa bor der nå, og ønsket mitt er å skaffe dyr og leve drømmelivet på gården.

HANS - HEINRICH RÖNNE (58)
Jeg har 100 % stilling som landbruksvikar og
avløser i Sunndal. Hit kom jeg med min
familie flyttende fra Danmark i august 2019
og trives veldig bra. Opprinnelig er vi fra
Tyskland. Jeg liker å holde på med gårds oppgaver, både det å jobbe sammen med
mennesker og dyr, og bruk av forskjellig
utstyr. Jobben her har vært mest med
melkekyr med fôring, melking, kalvestell og
alt som følger med fjøsstell. Og jeg har gjort
litt arbeid ute i forhold til beiter.
Til sammen har jeg faktisk de siste 40 årene
jobbet med storfe. Jeg gikk landbruk, og fikk
en lengre utdannelse kan man si med 15 år
hos den tyske statens forsøksstasjon med

melkeproduksjon (Bundesanstalt fuer Milchforschung – Kiel). Har mesterutdannelse i økonomi,
dyrehelse, klauvskjæring, fôring m.m.
Jeg har jobbet på bedrifter med 120 – 130 kyr i Danmark, hvor den ene var økologisk og også hadde
oppdrett av kviger. Det har også vært ca. 20 år som selvstendig klauvskjærer, avløser og
fôringskonsulent.
Ønsket er å bli her i Norge og gjerne jobbe 6 – 8 år til, og få kjøpt oss et småbruk etter hvert.
Det er drømmen!

MAIKEN RØVIK (23)
Det jeg liker best med å
være avløser er at jeg får
jobbe med dyr, konstant
lære noe nytt, utfordre meg
selv og bidra til å produsere
ren og trygg mat hver dag.
Jeg jobber fra og til når jeg
har ledig kapasitet da jeg
også jobber på hjemgården
på fulltid.
Det har vært mest med fjøsstell der jeg melker kyr, fôrer
ungdyr og kalver, men også
med gris og ammekyr.
Er det behov for traktor kjøring er ikke det noe
problem heller.
Å jobbe som avløser er noe jeg har gjort siden jeg var ferdig med landbruksutdanningen, så det
nærmer seg 4 år på fulltid. Men jeg har jo vokst opp på gård så jeg har i grunnen jobbet med dette
siden jeg kunne jobbe. Nå skal jeg ha en liten pause fra gårdsarbeid mens jeg studerer, og etter det
får vi se hva som skjer. Det er ammekyr på gården jeg kommer fra, og planen er å ta over etter hvert.

