
AVLØSERE PÅ KURS!!! 

Landbruk Nord arrangerte kurs for sine avløsere 17. og 18.mars 2013.  

Temaene på kurset var bl.a. førstehjelp, fôring og etikk og dyrevelferd. I tillegg var vi så heldig at vi 
fikk besøke en saue-fjøs.  

Kaffen var klar da de 12 påmeldt avløserne kom til kurslokalene. Avløserne har forskjellige 
fagområder  –  de avløser i både ku, sau og geit-fjøs og de jobber i 8 forskjellige kommuner. Noen er 
også beredskaps-avløsere som skal kunne ta oppdrag ved akutt sykdom og/eller dødsfall på gården. 

 Vi tok en rask presentasjon av alle før fysioterapeut Tor-Jørgen Johnsen fra Inveni 
bedriftshelsetjeneste AS gikk løs på temaene ergonomi og førstehjelp.  

Alle avløserne måtte være med på en praktisk øvelse på hjerte-lunge-redning og de øvde også på å få 
lagt en kollega i stabilt sideleie.  

Dette er viktig lærdom som man faktisk håper at man aldri får bruk for.  

Etter dagens teori var det tid for fjøsbesøk hos bonde Inge Andreassen. Han driver med sau og 
engasjerte avløsere stilte spørsmål og diskuterte forskjellige temaer med bonden.  

Etter fjøs-besøket var det lagt opp til sosial prat mens vi spiste taco før vi tok kveld etter en vellykket 
dag sammen.  

Neste dag startet med rådgiver Natalia Nemytova fra Landbruk Nord som foreleste til avløserne om 
temaet fôring. Seniorrådgiver Anja Lindegård Aanstad fra Mattilsynet fikk slippe til rett før lunsj med 
sitt tema som er etikk og dyrevelferd.  

Begge disse temaene er store fagfelt som man ikke blir ferdig ut-lært på i løpet av en dag, men det er 
temaer som det er viktig å være klar over/minnet på.  

Faglig påfyll, sosialt samvær og et lite avbrekk fra en travel avløser-hverdag er viktig for de som gjør 
en fantastisk jobb ute på gårdene.  

Vi takker Johan Staff på Staff ferie og fritid for lokaler, Inge Andreassen for fjøs-besøket, Anja 
Lindegård Aanstad fra Mattillsynet, Tor-Jørgen Johnsen fra Inveni  bedriftshelse AS  og rådgiver 
Natalia Nemytova fra Landbruk Nord for flotte foredrag.! 

Vi håper at våre avløsere hadde utbytte av kursdagene og håper at både de og flere vil være sammen 
med oss neste gang vi arrangerer kurs.  

 

 



 

Håvard og Martin Gundersen i praktisk øvelse med hjerte- lungeredning.  



 

Rådgiver Natalia Nemytova i Landbruk Nord og kursdeltakerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kursdeltakere på besøk hos bonde Inge Andreassen 


