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Grundkurs för avbytare 

Målgrupp Kursen vänder sig till dig som behöver få nödvändiga grundkunskaper för att 
kunna arbeta som avbytare inom lantbruk, med fokus på mjölkproduktion. 

Krav: Deltagaren skall minst vara 18 år, ha ett intresse av djurhållning och lantbruk. Vara villig 

att arbeta tidiga mornar, kvällar och helger samt inneha B-körkort.  

Förkunskaper eller ändamålsenliga kompetenser är meriterande men inte ett krav. Utbildningen 

kostar 500 kr/deltagare, kurslitteratur ingår. Deltagaren står själv för övriga omkostnader som 

resor fika och mat. 

Urvalsprocessen: personligt brev och intervjuer.  

Utbildningsmål 
Kursen skall ge deltagaren god grundläggande 
kunskap kring svensk mjölkproduktion och  
Nödvändiga kunskaper för att kunna arbete på 
mjölkgårdar. Du erhåller relevanta kunskaper gällande 
utfodring, mjölkning och daglig skötsel av nötkreatur 
grundläggande smittskydd inom och mellan gårdar och 
hur man på bästa sätt garanterar ett gott smittskydd för 
människor och djur. 

Kursinnehåll 
− Vad är en laktation och vad påverkar? 

Mjölkkvalitet och livsmedelshygien 
Avel/fortplantning 

− Lantbrukets förutsättningar 
− Genomgång av "lantbruksåret" 
− Dagligt arbete i en mjölkkobesättning 

skötsel av kalvar och ungdjur 
− Foder, utfodring och foderproduktion 
− Olika inhysningsformer och mjölkningsstallar 
− De vanligaste sjukdomarna hos nötkreatur 

grundläggande smittskydd 

− Allmänt djurskydd 
− Brand i djurstallar/evakuering 
− Traktorkörning + koppla redskap/orienteras om den skötsel som krävs 
− Säkerhet vid djurhantering 
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Litteratur 
Tillhandahålls av lärosätet 
- Handbok för skötare inom mjölkproduktion, VÄXA  
- Djurskyddsbestämmelser, Jordbruksverket  
- Brandskydd - förebygg brand och rädda djur, Jordbruksverket  
- Kompletterande material, stenciler 
- Mjölkkor, Maria Nilsson,  
- Kosignaler, Hushållningssällskapet  
- Arbeta säkert med djur arbetsmiljöverket 
 
 
Genomförande 

Teoripass egna litteraturstudier och praktiskt arbete på gård varvas  

Traktorkörning ingår. 
 
Upplägg:  
 
Teori  
9 heldagar totalt, fördelade enligt nedan (med reservation för ändringar). Teoripassen hålls på 
Nytorpcentrum i Arbrå. Möjlighet till övernattning och logi finns, kontakta oss vid frågor om 
detta.  
 
7-9 maj 
26-27 maj 
13-14 juni 
8-9 augusti 
 
Praktik 
10 heldagar 
 
Lärare 

Lärare med relevant lantbruksutbildning (lantmästare, agronom el dyl.)  
 
Antal deltagare 
10 st 

Examination 
Ett skriftligt slutprov ges i slutet av kursen. Betyget ges som godkänt eller icke godkänt. 
 

 

 
 

Anmälan 

Skriv ett mail till info@nytorpcentrum.se där du berättar kort om dig själv 
och varför du vill gå denna utbildning. Kom ihåg att skriva med namn, 
adress och telefonnummer. Skriv ”Grundkurs avbytare” i ämnesraden.  

Sista anmälningsdag är 23 april 

Välkommen med din anmälan! 
 


