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Nordland bondelag i samarbeid med 
Fylkesmannen, Nordland Fylkeskommune og 
Bonde og småbrukarlaget har startet opp prosjektet 
«Landbruket – Nordlands grønne hjerte».

Prosjektets mål er å øke rekrutteringen til 
naturbruksskolene og landbruksnæringen i Nordland.

Vi ønsker å komme i kontakt med kommuner og landbrukstjenester som ønsker å arrangere 
«Introduksjonskurs i fjøsstell». Kurset har blitt arrangert i flere kommuner tidligere, og har 
medført økt søkning til naturbruksskolene.

Målet med kurset:
- Øke rekrutteringen til naturbruksskolene og landbruksnæringen
- Øke interesse og kunnskap om landbruket i Nordland hos unge
- Gi deltakerne en innføring i praktisk gårdsarbeid
- Gi deltakerne innsikt i hvilke muligheter en landbruksutdanning kan gi

Kurset passer for de som er:
- Landbruksinteresserte
- Nysgjerrige og ønsker et innblikk i landbruk og gårdsdrift
- Vurderer en landbruksretter utdanning og jobbe innenfor landbruket

Organisering:
Prosjektleder i samarbeid med lokale bønder, kommunen og landbrukstjenesten organiserer 
kurset. Prosjektet skaffer forelesere og dekker alle materielle kostnader. Kommunene i 
samarbeid med landbrukstjenesten og lokale bønder må skaffe praksisverter.

Prosjektleder stiller på møter med kommuner som ønsket kurset. Det er også ønskelig å få 
gjennomført en tur til en naturbruksskole.

Kursets innhold er satt på bakgrunn av tidligere gjennomførte kurs, men det kan 
også gjøres lokale tilpasninger:
- Hygiene og HMS, Fôring, Sykdommer, Melking, Brunst og maskinlære/utmark
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Tema:
Temaoversikten viser forslag på teoretiske tema. Det er åpning for lokale tilpasninger.

TEMA UNDERTEMA TIMER

Innledning

- Presentasjon av hverandre.

1- Gjennomgang av opplegget.

- Presentasjon av det lokale landbruket.

Hva er en avløser?

- Arbeidsoppgaver.

1

- Arbeidstid.

- Rettigheter og plikter.

- Lønn.

- Lover og regler.

Hygiene i fjøset

- Lover og regler.

1- Hygiene for dyra.

- Hygiene for dem om jobber i fjøset.

HMS

- Hva er HMS?

1- Hvem er ansvarlig for hva?

- Hvordan fungerer HMS på en gård.

Fôring
- Dyregruppe(r) velges før oppstart.

4
- Storfe. Sau. Gris. Geit. Kylling. Egg.

Sykdommer
-  Innføring i de mest vanlige sykdommene hos  

dyregruppen(e) som ble valgt ovenfor. 2
- Behandling av sykdommer.

Melking

- Hvordan fungerer juret?

4- Melketeknikk. Hygiene.

- Melkemaskin / melkerobot.

Brunst

- Brunsttegn.

2- Brunstkontroll.

- Inseminering.

Fødsler

- Hvordan se at en fødsel er i gang?

2- Hva er min oppgave under en fødsel?

- Håndtering av nyfødte kalver/grisunger/lam.

Maskinlære.
Traktorlære

- Enkel innføring i vedlikehold.
1

- Hva skal jeg se etter/sjekke?

Skog / utmark
- Hva er skogbruk?

1
- Hva er utmark?

Sum teoritimer 20

Praksis

- Praksis (10 besøk à 2 timer)

-  Praksisperioden avsluttes ved at eleven får prøve å gjøre et  
fjøsstell alene (med fjøsansvarlig tilgjengelig).

20
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Kurset er kjørt i flere kommuner tidligere, i forskjellige varianter:
- Valgfag et halvt år
- Kveldskurs – 7 kvelder med teori og 2 praksishelger
- Utplasseringsuke
- Arbeidslivsfag

Elevene fører logg og avslutter kurset med en praktisk prøve som inkluderer teoretiske spørsmål. 
Det optimale er at alle elever får hver sin praksisplass. Det inngås skriftlig avtale mellom 
gårdbruker og elev, og det skal ikke utbetales lønn i praksisperioden.

Hvis dere ønsker å arrangere kurset eller mer informasjon ta kontakt med 
prosjektleder Signe Pedersen - epost: signe.pedersen@bondelaget.no  - tlf. 99 25 21 32
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