
 

Fire elevar frå Gloppen Ungdomsskule, har vore på utplassering på garden 

til Egil Fjellestad nokre dagar, våren og hausten 2012. Her følgjer deira 

oppsummering frå desse dagane.   

Bondeyrket gav meirsmak 

Vi har vore med på mange forskjellege arbeidsoppgåver, og har fått sett 

kor mykje arbeid det er å drive gard.  Blant anna har vi vore med på 

potetsetting, potetopptaking, sauesanking, mjølka kyr, henta ei ku og 

vaksinert to kyr og køyrt ut gombe til butikkar. 

«Dette har vore kjekt og lærerikt å vere med på», tykkjer  Malene Berle 

Naustdal, Ingeborg Mardal Dale, Jim–Rudi Aske og Tormod Aske. 

 

Mjølking av kyr 

Den 10.april fekk vi vere med på å mjølke kyr. Vi mjølka ikkje for hand, 

men sette på sugekoppar på jura. Til saman mjølka vi 25-35 kyr. Egil 

Fjellestad har for det meste NRF kyr (Norsk Raudt Fe).  Vi syntest det var 

kjekt å mjølke kyr. Det mest spennande var når vi gjekk ned i 

fjøskjellaren, for der såg vi når mjølka gjekk opp i mjølketanken.   

 

Potetsetting og –opptaking 

Ein månad seinare, 11.mai, var vi med på 

potetsetting. Då brukte vi ein potetsettar. Vi 

hadde ei bøtte med småpoteter som vi sette 

ned i settaren. Sjølv stod vi oppå 

potetsettaren og tok ei og ei potet, som vi la 

på eit belte. Beltet gjekk rundt, og etter 



kvart datt dei ned i jorda. Etter at 

potetane vart sett ned i jorda, gjekk 

vi langs radene og fylte jord over 

dei potetane som det ikkje var 

kome jord over. Den siste dagen på 

garden, tok vi opp potetene. Vi 

brukte ein potetopptakar som var til god hjelp. Den hadde ein plog nede, 

som drog opp alt gras og jord som var oppå potetene. Etter at Egil hadde 

pløgd ei remse, plukka vi potetene oppi ei bøtte.  I den eine bøtta var det 

store poteter, og i den andre bøtta var litt mindre poteter som han skal 

bruke som settepoteter neste år. Vi sette 5000 poteter i mai, og då vi tok 

dei opp igjen i september var der ca.100 000 poteter. Då har det blitt 20 

gangar så mange poteter. Vi vart overraska over kor mange poteter det 

faktisk vart til slutt!   

 

Inseminering på Fjellestad 

 

I juni var vi med og såg på då dyrlegen 

inseminerte kyrne.  Det vil seie at ein gjer ei 

ku gravid. Prosessen er kort. Det tek ikkje 

meir enn ti minuttar og kostar omtrent 550 

kr. Det spørst kva type det er. Nokon er 

billigare enn andre. Vi fekk god innføring i 

oksekatalogen og avl! 

 Inseminering vil seie at dei har nokre frosne 

sædceller frå ein okse, og så legg dei 

sædcellene inn i livmora og let sædcellene smelte. Og dermed er kua 

gravid. Det er viktig å gjere det når kua er brunstig. Då kjem ofte litt blod 

og slim, også ventar du tre veker før du inseminerer kua. 



 

Sauekøyring 

Ein fin vårdag seint i mai skulle vi frakte nokre sauer på beitet. Det var 

fullt kaos på turen. Når eit lam kom nær ei søye som det ikkje hørde til,  

stonga ho til lammet.  Vi måtte halde søyene heile turen. Men for oss var 

det ikkje lange turen ned til beitet. Vi bytte på å reise med sauene, for 

elles var det fullt med både oss og med sauene. Det var artig for oss å 

vere med på sauesleppet fordi sauene sprang fram og tilbake, fram og 

tilbake heile tida. Det var artig å sjå på. Då vi sleppte dei ut, gjekk dei 

ikkje meir en ein meter før dei begynte å beite, ikkje så lang unna oss.  

Det var litt rart, for ei ku ville ha sprunge hundrevis av meter før ho 

stoppa. Derfor var det var litt rart at sauene berre gjekk ein meter før dei 

begynte å beite. Vi køyrde omtrent 30 til 40 sauer med lam ut på beitet.    

 

Sauesanking 

I ei helg i september var vi på 

sauesanking på Befringstøylen og 

Øygards botnen. På fredagen var 

vi alle med til Befring støylen. Vi 

kom ned med nokre sauer. 

Malene, Jim-Rudi og Ingeborg 

gjekk opp til Blåvatnet for å sjå 

etter sauer, men det vi trudde var 

sauer, var berre nokre kvite 

steinar. Tormod gikk saman med Markus, veslebroren til Malene, og fleire 

vaksne. Til saman fann vi 50 sauer. 

Laurdagen gikk vi i skogen og samla opp alle sauene som var nedafor 

Befringstøylen, og då fann vi omkring 60 sauer.  



På søndagen gjekk vi opp til Øygardsbotnen. Vi brukte litt tid på å gå opp, 

fordi det var ganske langt. Då vi hadde komme eit stykke oppover, delte 

vi oss i tre, slik at vi fekk med oss alle på ein gong. Lengre oppe fann vi 

mange sauer, men då vi var komne nesten opp på toppen, var det 

vanskeleg å komme seg over fjellet med alle suene. Nokre måtte vi la gå 

igjen i denne omgang, for at vi skulle komme over fjellet i god behald. På  

Befringstøylen summerte vi talet sauer. Til slutt køyrde vi heim igjen alle 

sauene og sleppte dei på beite.  

No er prosjekttida vår på garden til Egil Fjellestad over. Det har vore 

lærerikt og kjekt å få vere med på alt vi har fått oppleve. Vi ser at det er 

travelt å vere bonde i dag. Det er mykje forskjellig arbeid som skal 

gjerast, men alle vi fire kunne tenkje oss å drive med gardsarbeid i ei eller 

anna form i framtida. Dagane hos Egil har gjeve meirsmak!  

 

 

 


