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KRISEPLAN – KRISE HOS BONDEN
FOREBYGGENDE:

• Sende ut ”hvis uhellet skulle være ute, og en fremmed skal i fjøset” skjemaet til 
alle melkeprodusenter.

• Sende ut informasjonsplakaten

• Hvis landbrukstjenester sør får melding om eller forståelse av at noe kanskje ikke 
er som det skal være på en av gårdene,  kan følgende instanser kontaktes- i 
prioritert rekkefølge:

1. Bonden selv (NB! Forsiktig)

2. Avløser

3. Familien på gården (husk taushetsplikt)

4. Rådgiver TINE

5. Rådgiver Nortura

6. Rådgiver Landbrukets HMS –tjeneste

7. Landbrukskontoret

8. Vetrinæren

9. Kommunens kriseteam

• LTS  utformer brev som sendes til aktuelle aktører slik at vi kan få oversikt over 
kontaktpersoner og samtidig informere om vår kriseplan  

HVIS VI FÅR BESKJED OM AT DET ER AKUTT BEHOV FOR AVLØSER :
• Bruke ”skjema-akutt behov for avløyser ” hvis vi blir kontaktet utenfra/noen som 

ikke kjenner til fjøset. Dette for å prøve å hente inn flest mulig opplysninger.

• Få oversikt over situasjonen.   

• Prøve å finne ut hvem som kan fjøset. Hvis vi har mulighet til å sende noen som er 
kjent med fjøset så gjør vi det.  Hvis personene skulle ha vært i et annet fjøs hvor 
det ikke er krise, prøver vi heller å finne en annen avløser til det fjøset.

Til orientering:   Krisebistand

Landbrukets HMS-tjeneste tilbyr gjennom de samarbeidende BHT-er bistand til 
bønder som opplever ulykker, brann, sykdom eller andre yrkesrelaterte hendelser/ 
situasjoner de ikke ser seg i stand til å mestre på egenhånd. 
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KRISEPLAN – HVIS NOE SKJER MED 
AVLØSEREN PÅ JOBB
FOREBYGGENDE –   FOR DE VI FORMIDLER  

• Ordentlig opplæring til alle (fadderordninga) 

• Ha en kontaktperson (ektefelle el. likn) som legges inn i avløserplanen.

• Årlig medarbeidersamtale skal gjennomføres

• avløseren skal alltid vite hvem de kan ringe hvis de trenger en prat om det de 
opplever i jobben

HVIS UHELLET ER UTE:

• Få en oversikt over situasjonen 

• sørge for sjukehus/lege

• politi/lensmann skal ha beskjed om alle alvorlige personskader. Viktig at dette er 
loggført hos dem ved eventuell seinere erstatningssak ovenfor forsikringsselskapet

• Gi beskjed til kontaktpersonen. Ved svært alvorlige ulykker og dødsfall kan 
prest/politi benyttes til dette

• Arbeidstilsynet  

• Skaffe ny avløser dersom bonden ikke er hjemme

• Verneombud

• Styreleder, som skal ta seg av eventuelle henvendelser fra media

• Hvis det er behov for det, kontaktes kommunens kriseteam. 

ETTER:

• Kunne uhellet vert unngått?

• Er alle rutiner fulgt?

• Er det rutiner vi bør forandre?

• Oppfølgingssamtale med bonde dersom uhell er forårsaka av ytre faktorer
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• Melding om arbeidsulykke til NAV

• Melding om arbeidsulykke til forsikringsselskapet

• Oppfølgingssamtale med avløseren før han/hun skal tilbake i jobb.

• Oppfølgingssamtale med nær familie ved dødsfall eller alvorlig ulykke

KRISEPLAN – ADMINISTRASJONEN.
Dersom en eller flere på hvert kontor blir syk eller borte fra jobb samtidig.

• Avløserplaner over alle landbruksvikarene/avløserne ligger tilgjengelig for 
alle i adm på felleskatalog på terminalserveren

• Liste over reserver (spesifisere kva slags reserve) i de enkelte områdene.
• Telefon vaktordning/beredskap, felles tlf. nr., alltid noen på jobb.

Hvis uhellet er ute: Se «Hvis uhellet er ute – avløseren på jobb»



             
Landbrukstjenester Sør

Hvis uhellet skulle være ute og en fremmed må i 
fjøset; har du husket dette?

MJØLK
• Hengt opp utfylt beredskapsplakat. Ta med telefonnr og navn på en utenom familien 

som kjenner fjøset.

• Oversikt over rutinene i fjøset 

• Merket kraftfôrtildeling

• Melkerekkefølge

• Merking av sinkyr

• Merking av behandlede kyr (tilbakeholdelsesfrist)

• Bruksanvisning på melkeanlegg og andre tekniske innretninger

• Helsekort tilgjenglig i fjøset

• Venta kalving

• Tilgang grovfor

• Annen relevant informasjon til avløseren

STORFE

• Hengt opp utfylt beredskapsplakat. Ta med telefonnr og navn på en utenom familien 
som kjenner fjøset.

• Oversikt over rutinene i fjøset

• Merket kraftfôrtildeling

• Tilgong grovfor

• Slakt?

• Annen relevant informasjon til avløseren
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Hvis uhellet skulle være ute og en fremmed må i 
fjøset; har du husket dette?
SAU

• Hengt opp utfylt beredskapsplakat. Ta med telefonnr og navn på en utenom familien 
som kjenner fjøset.

• Oversikt over rutinene i fjøset

• Merket kraftfôrtildeling

• Tilgong grovfor

• Slakt?

• Paring?

• Lamming?

• Annen relevant informasjon til avløseren

GRIS

• Hengt opp utfylt beredskapsplakat. Ta med telefonnr og navn på en utenom familien 
som kjenner fjøset.

• Oversikt over rutinene i fjøset

• Merket kraftfôrtildeling

• Grising?

• Inseminering?

• Slakt?

• Annen relevant informasjon til avløseren
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Hvis uhellet skulle være ute og en fremmed må i fjøset; 
har du husket dette?

HØNS

• Hengt opp utfylt beredskapsplakat. Ta med telefonnr og navn på en utenom familien 
som kjenner fjøset.

• Oversikt over rutinene i fjøset

• Merket kraftfôrtildeling

• Leveranse egg?

• Annen relevant informasjon til avløseren

KYLLING

• Hengt opp utfylt beredskapsplakat. Ta med telefonnr og navn på en utenom familien 
som kjenner fjøset.

• Oversikt over rutinene i fjøset

• Merket kraftfôrtildeling

• Slakt?

• Annen relevant informasjon til avløseren

PELSDYR

• Hengt opp utfylt beredskapsplakat. Ta med telefonnr og navn på en utenom familien 
som kjenner fjøset.

• Oversikt over rutiner i pelsdyrgarden

• Mengde fòr til dyra

• Tilgong til fòr

• Paring?

• Valping?

• Pelsing?

• Annen relevant informasjon til avløseren
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SKJEMA TIL BRUK VED AKUTT BEHOV FOR AVLØYSING

DATO          
NAVN PÅ BONDEN
ADRESSE
TLF
E-POST ADERSSE
PRODUKSJON PÅ GARDEN

OVERSIKT OVER SITUASJONEN I FJØSET
JA NEI MERKNADER

FJØSTAVLE Kor er den plassert?

FJØSTAVLE OVER DYRA
KRAFTFOR TILDELING MERKA
EGEN AVLØSER INFO
ER SINKYR MERKA
DYR SOM ER BEH.MEDESINER
HAR ANDRE AVLØSERE KJENSKAP 
TIL FJØSET
NAVN PÅ AVLØSER
TLF  NR
INFORMASJON AVLØSEREN BØR 
FÅ 
HENTING AV MELK  CA KL.
HENTING AV SLAKT
GROVFOR- SILO/RUNDBALL

ANDRE OPPLYSNINGER
ER DETTE SJUKEAVLØSING
ER DETTE FERIE FRITID
ANNET ARBEID 
SKAL AVLØSERLAGET SØKE 
REFUSJON AV SYKEPENGER?

HUSK SEND SJUKEMELDING 
FORTLØPENDE NÅR 
AVLØSERLAGET SØKER REF 

VAKTTELEFON  LTS:
37 02 66 99

RING VED AKUTT BEHOV 
FOR AVLØYSER

KOPI AV DETTE SENDES TIL AVLØSER OG BONDEN


