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ARBEIDSINSTRUKS FOR AVLØSERNE 

 

 

1. Avløseren er ansatt i LT Sør SA. Når det gjelder lønn og andre avtaler viser en til 

arbeidsavtale. 

 

2. Bonde plikter å gi avløseren nødvendige opplysninger om arbeidet som skal gjøres.  

 

3. Avløseren skal følge hver bonde sin instruks når det gjelder arbeid på det enkelte bruk. 

Særlig ved dyrestell er det viktig at variasjonene er minst mulig. Dersom bonden er 

bortreist kan avløseren bli pålagt ansvar for hele gården. 

 

4. Avløseren skal jobbe for god HMS for egen og andres del. Be om risikovurdering for 

jobben, eller lag den selv om den ikke finnes. Husk dokumentert opplæring av utstyr! 

Avløser bør også forhøre seg om gårdens beredskaps- og smittevernplan. 

 

5. Avløser plikter å se til at tøy og andre gjenstander som bringes inn på gården er rent og 

ikke medfører fare for spredning av smitte.  

 

6. Lørdag etter kl. 14.00,- og alle helg og høgtidsdager skal arbeidet bare omfatte dyrestell 

eller anna nødvendig arbeid. Andre ordninger kan også være aktuelle, men da skal de 

være skriftlig avtalt. 

 

7. Avløserne må ha fri minst hver 3.helg eller rød dag. 

 

8. Ved skogsarbeid skal det brukes verneutstyr. 

 

9. Hus og mat skal avløseren holde selv. Er andre ordninger aktuelle, skal dette merkes på 

timelista. 

 

10. Blir avløseren syk, eller ikke kommer på arbeid til rett tid, skal brukeren ha melding 

straks. Lar ikke dette seg å gjøre, skal LT Sør kontaktes snarest. Sykemelding sendes 

til LT Sør, egenmelding merkes på timelisten og sendes til arbeidsgiver. 

 

11. Dersom det er mangel på arbeid som avløser, kan avløseren prøve å skaffe seg 

arbeid selv. 
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12. Avløseren kan ikke settes til arbeid som er farlig for liv og helse, eller i strid med 

gjeldende forskrifter. 

 

13. Arbeidsulykker der avløyseren blir skada skal alltid meldes til Landbrukstjenester    

Sør straks. 

 

14.  Avløseren er automatisk dekka for yrkesskade/yrkessjukdom gjennom avløserlaget.  

 

15. Skulle det oppstå skader eller økonomisk tap på grunn av avløseren sitt arbeid, - for 

eks. skade på redskap/utstyr, sjukdom på dyr, kvalitetstrekk på melk osv. er dette i 

utgangspunktet bonden sitt ansvar. Dersom skaden blir dekka av avløserlaget sin 

ansvarsforsikring, vil bonden bare være ansvarlig for egenandelen. Ta kontakt i slike 

tilfelle. 

  

16. Fast ansatte i halv stilling eller mer er også dekket for fritidsulykkesforsikring.  

 

17. Avløseren har taushetsplikt om arbeid/forhold på det enkelte bruk. Bruk av 

telefon i arbeidstiden skal kun være av den karakter som er nødvendig for å utføre 

arbeidet. Bilder, film og lydopptak som kan identifisere gården/bonden skal klares med 

bonden før opptak. Vær varsom med hva du deler av bilder, film og lydopptak selv om 

de ikke identifiserer gården/bonden.  

 

18. Uenighet/misnøye mellom en bonde og avløser skal ordnes opp i straks. I ringene 

skal det meldes til lederen i ringen. Ellers skal det meldes til LT Sør. 

 

19.  Skulle det oppstå forhold som ikke er dekket av denne instruksen, så blir 

arbeidsmiljøloven, eller andre retningslinjer for LT SØR gjort gjeldende. 

 

 

   Sted: Arendal     Dato: 28.07.2021 

 

    Arbeidsgiver                                                                 Arbeidstaker    

    Landbrukstjenester Sør SA 

 

  _______________________                               _______________________ 

         Svetlana Nævisdal     
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