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           Innledning 

 

Sømna bondelag og Sømna kommune mener at dette flotte bruket med det 

positive brukerparet er verdige vinnere av prisen for veldrevet gårdsbruk i 

Nordland i 2018.   

Bøvolden er et meget velholdt bruk. Gårdstunet er innbydende, ressursene 

utnyttes godt og de har god kvalitet på produktene sine.  Dag Jøran Einvik og 

Merethe Sund er dyktige gårdbrukere med stor samfunnsinteresse og en meget 

positiv holdning til landbruket som gir ringvirkninger også utenfor 

lokalsamfunnet.  

De driver både melk-, kjøtt- og svineproduksjon. De har bidratt til opplæring av 

barn og unge gjennom avløserkurs og lærlingeordning samtidig som de åpner 

bruket som en læringsarena for andre gårdbrukere.  

De har bygd opp bruket stein for stein fra et nedslitt båsfjøs til det nå er en 

veldrevet arbeidsplass for folk og fe 

Flere av våre lokale rådgivere har ønsket å komme med støtteerklæringer så vi 

kan med hånden på hjertet hevde at det er et bredt landbruksmiljø som står bak 

forslaget.  Uttalelsene ligger vedlagt. Dette gjelder både Tine, Nortura, Norsk 

landbruksrådgivning og Sør-Helgeland opplæringskontor 

 

 

Sømna  28. desember 2018 

 

 

............................. .................................  .............................. 
Kristian Reinfjord  Andrine S. Oppegaard  Nils Nyborg 

Leder Sømna bondelag Ordfører i Sømna    Jordbrukssjef i Sømna  

 

Sømna 
bondelag 
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Her er hele familien samlet. Fra venstre ser vi: Bella (voff), Hanne, Merethe, Dag Jøran, Judith Marie 

og foran ser vi Dagrun. Foto: Privat. 
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Litt om familien  

 

 

Dag Jøran begynte å drive hjemgården da han var 18 år gammel. Han har fagbrev som 

landbruksmekaniker og framstår som en positiv, engasjert og dyktig gårdbruker. Med sin 

faglige innsikt kombinert med et godt humør og humoristiske kommentarer setter han i stor 

grad preg på de samlingene han deltar i. Han er ikke redd for å ta i et tak og satse noe som 

synes godt på bruket som nå har to store produksjoner.  

Merethe er utdannet lærer og begynte å jobbe i Sømnaskolen i 2000. Etter hvert som bruket 

vokste har hun tatt stadig større del i drifta. For noen år siden tok hun valget om å slutte som 

lærer og ha full fokus på gårdsdriften og landbruket.  Merethe er meget samfunnsengasjert. 

Hun sitter i Sømna kommunestyre og Sømna landbruksnemnd. I tillegg har hun vært 

tillitsvalgt i Nortura i flere år. Siste år som styrerepresentant i Nortura sentralt. Hun 

representerer også Nortura med styreplass i Norges bondelag. Hun beskrives som ei dame 

med bein i nesa og mye kunnskap samtidig som hun er sosial og omsorgsfull og alltid med et 

smil på lur. 

De har tre døtre på henholdsvis 9, 15 og 18 år.  De har lagt stor vekt på å prioritere ferie og 

fritid sammen med barn og venner. Noe som ble mye lettere da de fikk melkerobot i 2010.  

Begges foreldre er flinke til å stille opp og hjelpe til, spesielt ved store utbygginger, men også 

i det daglige arbeidet. De trekker også fram yrkesbrødre og venner de har fått uvurderlig hjelp 

av både med faglige råd og praktisk hjelp. Samtidig opplever de at de har vært veldig heldige 

med dyktige og ansvarsbevisste avløsere. 

Ekteparet Dag Jøran Einvik og Merethe Sund driver eiendommen i lag. Foto: Kirsti 

Davidsen 
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Fakta om eiendommen  
Eiendommen Bøvolden ligger på Brekkeidet i Sømna kommune, ca 5 km nord for 

kommunesenteret Vik. Eiendommen er totalt på 1.532 dekar. Av dette er 476 dekar fulldyrka 

jord og 31 dekar innnmarksbeite. I tillegg leier de jord fra to gårdsbruk slik at de totalt driver 

561 dekar fulldyrka jord. Mesteparten av jorda ligger godt arrondert i nærheten av tunet.   

De har ryddet og gjerdet inn store områder med beite de siste årene. Kalver og melkekyr 

utnytter beitet nær tunet mens ungdyr og ammekyr bruker beitet litt lenger unna.  De har også 

dyrket opp, grøftet og profilert store deler av eiendommen.  

Nå i 2018 har de ett dekar potet, 92 dekar bygg og resten av arealet brukes til grovfor-

produksjon.  Ut fra søknad om produksjonstillegg har de 55 melkekyr, 20 ammekyr og 140 

andre storfe. De driver kombinert svineproduksjon med ca 50 årspurker, noe som gir ca 1.100 

slaktegris pr år.   

Da de overtok drifta i år 2000 var det 360 dekar dyrka jord på eiendommen. Buskapen bestod 

av 16 melkekyr og 59 øvrige storfe og de hadde et nedslitt båsfjøs. Da var melkekvoten på ca 

80.000 kilo. I dag er kvoten på ca 440.000 kilo. Det er ikke tvil om at bruket har utviklet seg 

enormt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her får brukerparet en utmerkelse fra Sømna kommune i forbindelse med at de hadde 

gjennomført en stor bruksutbygging i februar 2012. Fv: Merethe Sund, leder i Sømna 

landbruksnemnda, Hans Gunnar Holand og Dag Jøran Einvik.  Foto: N. Nyborg 



                 Sømna sin kandidat til Veldrevet gårdsbruk 2018                                                         6                              
  

Bygningene på gården 
 

Tunet er velstelt, innbydende og med en godt vedlikeholdt bygningsmasse. De har også lagt 

vekt på fine grøntareal og beplantning rundt på tunet. 

 

Den opprinnelige delen av driftsbygningen ble bygd i 1960, grunnflaten er på 208 m2, og den 

hadde 18 båsplasser. Bygningen ble ombygget og utvidet noe i 1971 og 1988, og var tilpasset 

datidens standard for melk- og kjøttproduksjon. Dette var utgangspunktet da Dag Jøran 

overtok gården i 2000. 

 

 

I 2004 ble det gjennomført en stor utbygging på gården, da ble det bygd nytt grisehus for ca. 

50 års-purker i kombinert produksjon, med leveranse på ca. 1 050 slaktegriser pr. år (opp til 

konsesjons-grensen). Grunnflaten på bygningen var på 1175 m2, og samlet kostnadsoverslag 

på kr. 6 000 000,-.  Innovasjon Norge innvilget tilskudd og rentestøtte etter daværende regler. 

Nybygget ble tatt i full bruk i februar 2005.   

 

 

I 2006 bygde de ett redskapshus på 375 m2, hvor det er innredet møterom på loftet. I 2007 

foretok de en ombygging av plansiloen til bingefjøs i to etasjer og diverse andre omgjøringer i 

den eldre bygningen. Det ble da en egen kalveavdeling med automatfòring, og bygningen ble 

tilpasset så en kunne øke dyretallet og melkekvoten, og få bedre utnyttelse av jordgrunnlaget 

på gården. 

 

 

Ny løsdriftsfløy for melkekyrne med melkerobot ble bygd i 2010, her er det 50 liggebåser for 

kyr. Kostnadsoverslaget var på kr. 5 820 000,-, og Innovasjon Norge innvilget tilskudd og 

rentestøtte til byggingen etter gjeldende regler. Etter hvert ble det behov for å utvide 

bygningen med egen avdeling for tørrkyr og kviger.  Utvidelsen ble foretatt i 2017/18, og har 

31 liggebåser. Kostnadsoverslaget var på kr.  2 720 000,-, og Innovasjon Norge innvilget 

tilskudd til byggingen.  

 

 

Etter hvert som dyretallet på gården er utvidet har lagringskapasiteten for gjødsel blitt økt i 

samsvar med kravene på dette området. 
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VÅNINGSHUS 

GRISHUS 

LØSDRIFT OG 

MELKEROBOT 

REDSKAPSHUS 

M / MØTEROM 

Utsnitt av gårdskart fra NIBIO.  Bildet er tatt før den siste utvidelsen av fjøset i 2017/2018.  
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Avløserkurs og lærlinger  

 

 

 

 

Avløserkurs og praksisverter 

Når man trengte noen som kunne gi elevene på avløserkurset kunnskap og stell av gris stilte 

selvfølgelig Dag Jøran og Merethe opp. Her er deltagerne på kurset samlet. Alle elevene 

gjennomførte kurset og gjorde seg fortjent til kursbevis. To elever var på gårdsbruket og 

hadde praksisen sin der. De var meget dyktige og fortsatte som avløsere mens de gikk på 

videregående skole i Brønnøysund.  

 

Lærlingeordning: 

Sør-Helgeland opplæringskontor arbeider for å gi ungdom kompetanse. De har opprettet en 

prøveordning med lærlinger på gårdsbruk slik at de kan lære om landbruksfaget. Bruket til 

Dag Jøran og Merethe har status som «godkjent lærebedrift» og var den første gården på Sør-

Helgeland som tok inn en lærling. Daglig leder ved Sør-Helgeland opplæringskontor 

framhever gårdsdrifta deres som et stort «JA-bruk» på bakgrunn av det samarbeidet han har 

hatt med dem og den kompetansen lærlingen har fått hos dem. Brukerparet skryter av 

lærlingen sin og sier at det er mye mindre papirarbeid enn mange frykter så de råder også 

andre til å gi ungdommene en slik mulighet.  

Helgeland landbrukstjenester arrangerte i lag med Sømna kommune avløserkurs for 

elever i 9. og 10 klasse vinteren 2012/2013. Her har vi mange forventningsfulle elever. 

Foto: N. Nyborg 
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Mat og helse for ungdomsskolen 

I den tiden Merethe var lærer i mat og helse inviterte hun hele klassen hjem til gården. Der 

stilte Mattilsynet opp, og elevene fikk være med å dissekere en gris. Dette var både 

spennende, lærerikt for elevene.  

 

Praksisplasser for landbruksskole 

De har også blitt benyttet av Val landbruksskole. De har hatt tre forskjellige elever som har 

hatt praksisperioder hos dem.  

 

 

Læringsarena for andre gårdbrukere og 

ambassadører utad 
 

Å være gårdbruker er både et yrke og en livsstil. Gjennom sine holdninger, og utad gjennom 

sine handlinger, gir de et bilde på hvordan man ønsker at andre skal oppleve den næringa de 

er en del av.  Dag Jøran og Merethe har en positiv holdning og er villige til å stille seg selv og 

gården til disposisjon som læringsarena for andre gårdbrukere. 

 

 

 

 

Her ser vi redskapshuset. Det har vært flere møter i verkstedet. I tillegg har de innredet 2. 

etasje til et trivelig møtelokale «Gårdsloftet» med plass til  ca 50 stykker. Foto: N. Nyborg 
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Rådgiver fra Nortura trekker fram det gode produsentmiljøet Dag Jøran og Merethe er 

delaktige i å utvikle i regionen. De inviterer ofte til en fagprat rundt frokostbordet med mange 

av Sømna og Brønnøy sine bønder som ivrige diskusjonspartnere. Han har selv deltatt på flere 

av disse frokostmøtene ser dette som god arena for innovativ tenking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdbrukere fra Sømna 

og Brønnøy samlet til 

et fagmøte i 

redskapshuset til Dag 

Jøran. Knut Alsaker fra 

Norsk 

landbruksrådgivning 

står og holder foredrag. 

Foto: N. Nyborg 

Fagmøte i regi av 

Sømna kommune og 

fylkesmannen om 

prioriterte vassdrag i 

Sømna. Dette er i 

møtelokalet de har 

laget i 2. etasje på 

redskapshuset.  Foto: 

N. Nyborg 
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Fra et informasjonsmøte i august 

2015 hvor Stortingsrepresentant 

Kjell Idar Juvik var på besøk på 

«Gårdssloftet» til Dag Jøran og 

Merethe og fikk informasjon om 

landbruket i Nordland. Her disker 

Merethe opp med spekemat og 

tilbehør. Foto: N. Nyborg 

Fra en «Høymoleaksjon» hvor 

Felleskjøpet, Landbrukskontoret 

og NLR arrangerte en fagsamling 

på eiendommen deres. Foto: N. 

Nyborg 

 



                 Sømna sin kandidat til Veldrevet gårdsbruk 2018                                                         12                              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag Jøran og Merethe er begge utadvendte og sosiale og dermed har Gårdsloftet blitt et 

samlingspunkt som blir mye brukt. Det kan blant annet nevnes: 

 Foran Jordbruksforhandlingene i regi av bondelaget. Da pleier medlemmene å møtes 

her både til en faglig prat og en sosial samling.  

 Elgfest i regi av Holand Jaktfelt.  

 Lokalet har blitt brukt til bursdagsfeiring og konfirmasjoner.  

 

Frokostmøter 

Nesten hver formiddag møtes noen gårdbrukere til en trivelig pratestund. Etter fjøsstellet er 

dette en fin anledning til å treffe yrkesbrødre. Dag Jøran sier selv at de rådene og ideene han 

har fått på disse samlingene har gitt økte inntekter, sparte kostnader og bidratt til en enklere 

hverdag.  

 

 

Fra et besøk på bruket med en journalist fra Helgeland Arbeiderblad i februar 2012. Dette 

førte til en positiv artikkel om landbruk. Fra venstre: Dag Jøran Einvik, Merethe Sund, Norun 

Arnes fra landbruksnemnda og Journalist fra Helgeland Arbeiderblad. Foto N. Nyborg 
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YouTube 

En ungdom i nærområdet filmet slåtten hos Dag Jøran og Merethe med drone. Denne filmen 

er sett nærmere 9.000 ganger og gir folk flest et godt bilde av hvor avansert slåttemetodene 

har blitt nå i dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktkvalitet og ressursutnyttelse 
 

Husdyrhold 

Dag Jøran og Merethe fikk Sølvtina fra TINE i 2014. Dette er en bekreftelse på at de har 

levert elitemelk hver eneste måned i 15 år. Det bekrefter også at fjøsstellet har vært godt og at 

de har meget gode rutiner i arbeidet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalvene har 

det lunt og 

godt. Foto: 

N. Nyborg 
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Også når det gjelder svineproduksjonen gjør de seg bemerket. De har i sommer lagt om til 

SPF-produksjon (Specific pathogen free). Dette er en felles satsing som en samlet 

svinenæring står bak og hvor målet er å utvikle ekstra friske griser. Dette innebærer blant 

annet strenge krav til helseovervåkning og dokumentasjon på at man har frisk gris før man får 

denne godkjenningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsdriftsavdeling med melkerobot. Foto: N. Nyborg 

Mens grisfjøset ble desinfisert og stod tomt var grisen på sommerferie. Utegangargris inntil 

Fylkesveien var en positiv opplevelse for mange sommeren 2018. Foto: Merethe Sund 



                 Sømna sin kandidat til Veldrevet gårdsbruk 2018                                                         15                              
  

I forbindelse med omleggingen måtte de tømme hele grishuset både for dyr og utstyr, 

inkludert ventilasjonsanlegg, brannvarslingsanlegg, skraper og annet. Hele grisfjøset ble så 

desinfisert og stod tomt en måned før det ble satt inn SPF-gris. Inkludert eget arbeid snakker 

vi nok om en kostnad på et par millioner, men nå har de en gris med bedre tilvekst og mye 

bedre helse.  

Det er ikke tvil om at brukerparet har et godt dyrestell og leverer produkt med høy kvalitet. 

Nortura trekker fram at de begge er opptatt av god dyrevelferd og en meget god standard for 

sin produksjon.   

 

Jordarbeiding 

Rådgiver ved NLR framhever deres fokus på å utnytte jordressursen på gården. Det foregår 

jevnlig fornying av eng med kalking, gjødsling, sortsvalg og drenering. Det meste av gjødsla 

spres miljøvennlig ved bruk av slangespreder med nedlegger. Også på høstesida ligger de 

langt framme teknologisk.  De har mye tung jord og de har profilert store deler av 

eiendommen. De har også dyrket opp nytt land og jord som var ute av drift er satt i stand. 

 

Jakt 

Bruket er med i Holand Jaktfelt og 

både Dag Jøran og Merethe er aktive 

jegere. Begge har felt elg.  

Ungene deltar i jakta. Det at hele 

familien deltar gjør jakta både til en 

sosial opplevelse og en læringsarena 

slik at barna får en grunnopplæring i å 

forvalte utmarksressursene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her får Dagrun lære av Dag Jøran 

hvordan hun skal bruke kniven 

når hun skal flå en elg. Fra 

elgjakta i 2016. Foto: Merethe 

Sund 
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Skog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi: 
 

Årlige økonomimøter 

I forbindelse med utbyggingen av grisfjøset i 2005 innførte Nordlandsbanken en praksis med 

et årlig møte med gjennomgang av drifta og økonomien på bruket. De har etter hvert valgt 

Helgeland Sparebank som sin bankforbindelse, men har ønsket å videreføre de årlige møtene.  

 

På disse møtene deltar deres kontaktperson i banken, regnskapsføreren, samt rådgiver fra 

TINE og rådgiver fra NORTURA. Her presenterer rådgiverne samt regnskapskontorene en 

del sentrale nøkkeltall fra hver sin del av drifta. Dette gir både banken og gårdbrukerparet en 

meget god oversikt og brukes som et beslutningsgrunnlag for videre aktivitet.  

Brukerparet er meget fornøyd med disse møtene, men er tydelig på at det krever at banken har 

en kontaktperson som forstår landbruk.  

 

Oppsplittet regnskap 

Ved føring av regnskapet blir dette gjort slik at utgifter og inntekter splittes på de to 

husdyrproduksjonene. Da ser vi hvor vi tjener og hvor vi taper penger. Vi får større oversikt 

og ser hvor vi må gjøre en ekstra innsats, sier brukerparet.  

 

  ****************************     

 

 

Sømna er en skogreisingskommune og det er først de siste årene at vi har kunnet ta ut 

tømmer i stor målestokk. En av de første store driftene var Dag Jøran og Merethe og et 

slikt fjell av tømmer er ikke noe vanlig syn i Sømna. Foto: N. Nyborg 
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Sømna Kommune 

v/Nils Nyborg         

            18. desember 2018 

  

 

Drifta til Merethe Sund og Dag Jøran Einvik 
Foretaket Dag Jøran Einvik driver etter norsk målestokk et større gårdsbruk i Sømna. Dette er en 

beskrivelse av hvordan drifta oppleves i fra en rådgiver sitt ståsted. 

Drifta 

Jordbruket drives med et stort fokus på å utnytte ressursen som jorda på gården er. Det er bevist 

forhold til god agronomi med jevnlig fornying av eng for å oppretthold et høyt avlingsnivå. Jorda tas 

godt vare på ved å sikre opprettholdelse av god pH i jorda, tilføring av rett mengder med 

næringsstoffer, valg av rette arter og sorter av gras og vedlikehold av dreneringsanlegg. For å sikre en 

optimal utnyttelse av husdyrgjødsla foregår i hovedsak all utkjøring av husdyrgjødsel med 

slangespreder med nedlegger.  

Gjennom oppdyrking og redyrking av tidligere dyrka areal gjøres også en stor innsats for å bedre 

tilgangen på grovfôr. 

Utvikling 

De årene jeg har jobbet som rådgiver har det foregått en stadig utvikling av gården mtp å bidra til at 

gården skal fremstå som et positivt bilda av landbruket. Ny teknologi som utvikles tas i bruk for å 

kunne sikre en best mulig drift av gården. Man kan nevne melkerobot, slangespredning, utstyr for å 

kunne fortørke og rake sammen flere strenger. Alle disse investeringene har som mål å gjøre 

landbruket til en god arbeidsplass både gjennom gode hjelpere som dette utstyret er og gjennom å 

sikre en best mulig lønnsom drift..  

Holdning til jordbruket 

Å være gårdbruker er både et yrke og en livsstil. Det betyr at man gjennom sine holdninger og utad 

gjennom sine handlinger gir et bilde på hvordan man ønsker at andre skal se på den næringen man er 

en del av. De har en positiv holdning, er villige til å stille seg til rådighet for å bruke gården som 

læringsarena for andre gårdbrukere når vi i NLR har faglige arrangementer.  De har også tilrettelagt 

med møtelokale for utleie. Dette krever at de hele tiden har et fokus på å holde et ryddig og velstelt 

tun slik at det innbyr til gjestfrihet.  

Mvh 

 

Knut Alsaker 

Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge 

Gårdsøyvn 5, 8907 Brønnøysund 

Mobil: +4795132554  

E-post: knut.alsaker@nlr.no 

 

 

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge 
Sortland vgs - Kleiva 

8404 Kleiva 
www.nordnorge.nlr.no 

Vedlegg nr 1. 

mailto:knut.alsaker@nlr.no
http://www.nordnorge.nlr.no/
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  SØLVTINE 2014   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag Jøran Einvik og Merethe Sund  

Dag Jøran Einvik og Merethe Sund mottar sølvtine etter 15 års drift av gården Bøvolden. De overtok 

gården etter Dag Jørans far i år 2000. Helt siden starten har de levert elitemelk fra gården. De mener 

gode rutiner og at hele familien drikker melk fra tanken daglig er en god kontroll av kvaliteten. I 

tillegg er rask reaksjon på forhøydede prøver svært viktig. 

Siden oppstart i år 2000 har de bygd opp og utvidet gården kontinuerilig til det flotte bruket som 

framstår i dag. I 2004 bygde de grisehus for kombinert produksjon og i 2010 tok de i bruk ny 

melkefløy med robot. I mellomtiden har de bygd redskapshus, bygd om silo/låve til husdyrrom. 

Dyrket jord og kjøpt jord, utvidet melkekvoten fra ca 90 tonn til dagens ca 380 tonn. Ikke minst fått 3 

flotte jenter på 6, 12 og 15 år. 

Merethe er utdannet lærer og tok permisjon i 3 år og arbeidet heltid på bruket etter utbygginga i 

2010. Nå arbeider hun 60% som lærer og 40% som gårdbruker.  

De legger ikke skjul på at byggeperiodene har vært tøffe arbeidsmessig og det har også vært tøft 

økonomisk ei tid etter hver utbygging.  

Merethe og Dag Jøran sier at det ble en ny hverdag etter at roboten kom. Arbeidsmengden ble ikke 

mindre, men fjøstidene ble lagt om slik at de kan være med på ting og følge opp ungenes 

fritidsinteresser på ettermiddag/kveldstid. De har i alle år vært flinke til også å prioritere ferie/fritid. 

Siden utbyggingen av ny melkefløy har de hatt avløser ansatt på heltid. De skryter av avløseren som 

de mener er særlig god på oppfølging av brunst og har sin del av æren for sølvtina. 
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Fra: Arne Flatmo [mailto:arne.flatmo@nortura.no]  

Sendt: tirsdag 18. desember 2018 14:33 

Til: Nils Nyborg <nils.nyborg@somna.kommune.no> 

Emne: Merethe og Dag Jøran 

 

 

Angående Merethe Sund og Dag Jøran Einvik. 

 

Melkeproduksjon, storfekjøtt og gris 

 

Dette er produsenter som har vært svært aktive og delaktige i å videreutvikle et 

godt produsentmiljø i landbruket på Helgeland. Merethe og Dag Jøran inviterer 

ofte til en fagprat rundt frokostbordet på Brekkeidet med mange av Sømna og 

Brønnøys bønder som ivrige diskusjonspartnere. 

 

Som representant for Nortura har jeg flere ganger hatt gleden av å være til stede 

på disse frokostmøtene, og det er alltid både interessant og givende samtidig 

som at det blir stilt utfordrende spørsmål. Således blir dette en god arene for 

innovativ tenkning til alles beste. 

 

Begge er opptatt av god dyrevelferd og har en meget god standard og kvalitet i 

sin produksjon.  

 

Merethe har vært tillitsvalgt i Nortura i flere år. Siste år som styrerepresentant i 

Nortura sentralt. Hun representerer også Nortura med styreplass i Norges 

Bondelag. Her får hun bidra med sitt engasjement for landbruket til beste for alle 

eierne. 

 

 

Vh 

 

Arne Flatmo 

Tilførselsleder i Nortura Nord Norge 
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Forslag til pris for veldrevet gårdsbruk i 2018 

Sør-Helgeland opplæringskontor vil fremheve gårdsdrifta til Dag Jøran Einvik om Merete Sund som et 

stort JA bruk. De er med i prøve ordninga i landbruksfaget, og var den første gården på Sør-Helgeland 

som fikk inn lærling. 

Landbruk er en næring med stort mangfold og lange tradisjoner. Kompetansebehovet i det moderne 

landbruket er sammensatt og dagens samfunn stiller store krav til yrkesutøvere i landbruket på 

områder som vedrører dyrevelferd, kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling. 

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler allsidig kompetanse om både konvensjonell og 

økologisk drift, der sammenhengene mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og 

menneskelig aktivitet står sentralt. Faget skal fremme kunnskap om hvordan normer i arbeidslivet, 

regelverk, sikkerhets- og miljøtiltak og kvaliteten på prosess og produkt setter rammer for 

yrkesutøvelsen. Videre skal opplæringen bidra til kompetanse som grunnlag for å delta i utvikling og 

omstilling av yrket og vurdere valg av økologiske eller konvensjonelle driftsmetoder i lys av dette. 

Landbruksfaget skal legge grunnlag for videre utdanning og kompetanseheving i tråd med 

prinsippene om livslang læring. 

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle ferdigheter som er basert på 

yrkeskunnskap og forståelse for natur- og ressursforvaltning. Bærekraftig forvaltning og 

sammenhengen mellom ulike typer landbruksproduksjon, ressursgrunnlag, ressursforvaltning og 

økonomisk utbytte skal vektlegges. Faget skal fremme kompetanse i å etablere nye næringsveier og 

yrker knyttet til landbruk i vid forstand. Opplæringen skal stimulere lærlingen til kreativitet og 

tverrfaglig tenkning og legge til rette for at lærlingen kan utvikle selvstendighet gjennom 

praktiskarbeid. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan planlegge, utføre og lede 

arbeidsoppgaver, samarbeide med andre og ivareta miljø, etikk og dyrevelferd. 

Dette er noe denne gården er med å bidra til for elever og lærlinger. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Alf Einar Graven 

Daglig leder 

Telefon SHOK  906 75 555 

Mobil 907 36 043 

alfeinar@shok.no    
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