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Jeg sendte rundt spørsmål i vår om hva avløsere liker med jobben sin, hva de gjør og
om de har noen framtidsplaner i forhold til landbruk.
Her er flere av tilbakemeldingene som kom inn.

KARL OSKAR INDREEIDE (20)
Karl Oskar jobber fast 60 % på et
melkebruk i Vestnes. Ellers noe på
hjemgården, eller hvis det dukker
opp mer etterspørsel på Vestnes.
"Jeg jobber med alt fra traktor til
fjøsstell, bruker nok mest tid uten dørs, da jeg liker å holde på med
maskiner av diverse typer", sier
Karl Oskar. Men det blir også en del
fjøsstell. Hovedsakelig er det
med melkekyr, har og vært innom
å jobbe med sauer og ammekyr av
og til.
Han liker den veldig varierte
arbeidsdagen. Yrket gir en utrolig
mestringsfølelse, hver arbeidsøkt er
fulle av nye og spennende
situasjoner. Karl Oskar har tenkt
hele livet at han vil drive med
landbruk, sier han. Han har gått i
beina til faren og bestefaren sin på
hjemgården siden han kunne gå.
Begynte å jobbe på andre gårder
så fort han kom seg på landbruksskolen, og er i høst i det 5. året som avløser.

Karl Oskar Indreeide er odelsgutten på småbruket i Eidsdalen hvor han har vokst opp.
Planen er å ta over driften når han føler at han har lært nok til det. Det var derfor han ville bli avløser
for å lære så mye som mulig, og å lære fra flere bønder, ikke bare en plass. Og Karl Oskar sier at han
har lært veldig mye siste årene. Tiden vil vise når han skal bli bonde selv, foreløpig jobber han videre i
Vestnes og trives godt.
Men, en sommer er nesten forbi, siden dette ble skrevet, og mye kan skje plutselig. Karl Oskar kom

ikke inn på et studie han hadde søkt på, men har fått godkjent å begynne som lærling på et
bilverksted. Dermed er han ikke nå i en større stilling som avløser lenger, men kan ta på seg fjøs av og
til på helg.

OTTAR SÆTRE (65)
Ottar liker manuelt arbeid,
det å bo på bygda og å
stelle med dyr. Han holder
til i Ørskog.
Han jobber etter en
rimelig fast plan, men som
fylles opp med oppgaver
som dukker opp mer
sporadisk. Tar fjøsstell
med kyr og sauer. Mye av
tida går også med til å
ordne med gjerder,
sprøyte ugras, vaske fjøs,
børste kyr og ta del i to mannsarbeid.
Det var i oppveksten at
Ottar kom i kontakt med
gårdsarbeid hos en onkel,
og nå har han ca. 25 års
erfaring totalt med den
typen arbeid. Han tenker
å fortsette med dette til
han blir pensjonist om
noen år, og så ta på seg
enkelt gårdsarbeid sånn
av og til bare.
Landbruk Nordvest har flere slike ansatte som er pensjonister, noen er også "kårkailler" eller
"kårkjerringer" og har drevet gårdsbruk selv tidligere. Vi setter like stor pris på dere alle, alle kan
hjelpe til på noe vis, og de i denne aldersgruppen sitter med mye kunnskap og erfaringer å dele.

ELLA BENEDICTE EKREN (29)
Vår ansatte landbruksvikar i Aure kommune er Ella Benedicte Ekren.
Hun er delvis vanlig avløser og delvis landbruksvikar for å fylle opp heltids stilling. Jobber mest i
10 – 4 turnus.

Ella har jobbet med dette i litt over ett år. Hun liker veldig godt jobben med dyrene og miljøet på
gårdene. Det å føle at man er til nytte og avlaster bonden.
Hun er utdannet kokk og har også jobbet som det, så det å vite at norsk mat som produseres
kommer fra bra steder, er i tillegg godt å vite. Det er i hovedsak melkebruk hun jobber på i Aure, men
har også vært borti å stelle med sauer.
Siden hun var liten har
hun alltid hatt stor
interesse for husdyr og
gårdsbruk. Ella var ikke
fra gård selv, men var
med på alt hun kunne
hos slekt og venner
som hadde gårder.
Med mann og to barn
er hun nå etablert på
et småbruk fra 1850
som de har pusset opp.
Der har de bygd stall og
oppgradert utemiljøet.
Utenom folkene bor
der hester, høner, hund
og katt.
Hun og familien
stortrives, og Ella håper
å fortsette i stillingen
i Landbruk Nordvest i
lang tid framover.

