
Kjære Landbrukskolleger!       Dokka,  24.Mars 2020 

Vi er nå inne i ei utfordrende tid, med Korona-viruset som herjer i mange land, også i Norge. Pr. i dag, 
23. mars 2020, er det ingen påviste smittede i Kommunen vår, og vi håper at dette må fortsette. Og 
det gjøres best ved at vi fortsetter med gode rutiner som god hygiene på oss selv, og at vi 
gjennomfører de tiltak som kan gjøre muligheten for smitte mindre, ved å holde avstand til 
hverandre, vaske hender og utstyr før og etter bruk, enten med antibakterielle midler, sprit eller såpe 
og vann. Samt at vi ikke oppsøker andre om vi er forkjølet eller har andre symptomer på sjukdom.    
Vi har alle et ansvar for å holde smitterisikoen på et minimum. 

Det kan også være tyngende for mange i dette yrket, med minimal kontakt med andre, i et allerede 
ensomt yrke. Vi oppfordrer derfor å søke kontakt via telefon, eller på andre sosiale plattformer når 
det er muligheter, og bruk gjerne organisasjonene innenfor landbruket, om det er bondelaget eller 
bonde- og småbrukerlaget. Vi er der for deg, og vi kan videreformidle om du lurer på noe. 

Vi er ei gruppe arbeidsutøvere som er ansett som samfunnskritiske, og faktisk må fortsette arbeidet 
vårt, tilnærmet uforandret, ulikt mange bransjer. Men vi må ha fokus på smittevern og beredskap på 
egen gård. Husk å fornye dette, og lag gjerne kartoversikt, om du ikke allerede har, på garden, og i 
fjøset i tilfelle du skulle bli slått ut av sjukdom, så en annen kan gå inn og fortsette drifta videre. 
Viktig å skrive opp alle ting som er vesentlige, med tanke på hvor foring hentes, ca mengde en skal gi, 
hvor dyr skal stå, lammingsliste, penicilinbruk og andre ting ved melking og andre vesentlige ting du 
mener er viktige for drifta. Ha liste med viktige telefonnummer også. Dette er viktig at er oppdatert. 

Og så er det viktig at du ikke tar unødvendig risiko ved arbeid, slik som dyreflytting, maskinarbeid, 
foring mv. Dette er ei tid vi trenger ALLE GARDBRUKERE FRISKE, så vi kan fortsette jobben med å 
produsere utmerkede råvarer til den norske forbrukeren i denne vanskelige tida. 

Det kan være utfordrende framover, når en tenker på hvor lenge dette kan vare, at det vil gripe inn i 
arbeid som skal gjøres nå, eller på lang sikt, og det krever at vi tenker langsiktig med planlegging av 
gjøremål og hvordan dette skal utføres, og behov for hjelp. Og i tillegg kan vi bli sjuke av andre ting 
også.  Vi jobber med å få til en ordning i kommunen, sammen med avløserlaget og 
landbrukskontoret, der gardbrukere kan søke hjelp til oppdrag utover, i fjøset, på jordet, i skogen, 
eller om det er å få hjelp med barnepass. Og det samme med de som har kompetanse, og er villig til å 
sette seg på ei liste for å være behjelpelig med dette.  Det er en mulighet via ei plattform som heter: 
https://nyby.no .  Vi kommer med mer info om dette framover. Avløserlaget er også viktig aktør i 
formidling av arbeidshjelp, da de har oversikt over gardbrukere og avløsere med kompetanse. Vi 
oppfordrer også pensjonerte gardbrukere, tidligere gardbrukere, eller tidligere avløsere til å være 
behjelpelige i denne tida, da dere har mye kompetanse. Kontakt avløserlag eller kommunen. 

Mer informasjon om situasjonen finnes bl.a på www.bondelaget.no           
Søk opp kommunen, enten på www.nordre-land.kommune.no eller på facebook.                  
Nordre Land Bondelag, Torpa Bondelag eller Torpa og omland Bonde- og Småbrukarlag  sine 
facebook-sider, eller kontakt oss på tlf. 

Er det en du lurer på om har det bra, ring den gjerne, om så bare for å gi et oppmuntrende ord.       
TA GODT VARE PÅ DEG SELV, OG DE RUNDT DEG! 

Med vennlig hilsen                        
Nordre Land Bondelag v/leder Harald Tønderum, tlf: 911 14 084       
Torpa Bondelag v/leder Oddleif Øistad, tlf: 976 50 396                  
Torpa og Omland Bonde- og Småbrukarlag v/leder Marte Olsen, tlf: 462 87 209 
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http://www.bondelaget.no/
http://www.nordre-land.kommune.no/

