
Karoline fortæller:
 
JEG STÅR FOR FODRING OG MALKNING
Jeg starter morgenen med at fodre hestene, som står på boks. Jeg går i gang med 
at malke kl. 8 og er ca færdig med at malke og fodre alle dyrene kl 12:00. Hvis der 
er kommet kalv, så er jeg færdig lidt senere.
Kl. 16 går jeg op til køerne igen og malker dem og fodrer.
 
ARBEJDET MED HESTE
Fra kl. 12 har jeg en pause til kl. 16. I den pause er jeg mest ude ved hestene og 
rider en hest jeg låner af Alv, min mester. Jeg er også begyndt at ride nogle unghe-
ste, som skal bruges til turist-heste. Nogle gange sætter jeg de heste ud, som skal 
ud og muger ud i boksene. Jeg er med til at gøre ungheste vant til mennesker og 
have grime på, stå på staldgangen mens der kommer andre heste ind, og gøre 
dem vant til det daglige arbejde i stalden. Og hver onsdag er jeg med til at hjælpe 
i en rideskole, de har. 
 
FÅR OG LAM
Jeg er også med til at hente fårene og lammene ind fra fjeldet, og så er jeg med til 
at veje dem, sende dem til slagtning og klippe dem. Jeg har også været med, når 
de skulle have lam.
Jeg er simpelthen med til det daglige arbejde her på gården, da jeg bor på gården. 
Jeg er dog ikke så tit med inde ved svinene.

KAROLINE HANSEN ER I LÆRE SOM LANDMAND. 
HUN HAR FÅET EN PRAKTIKPLADS I DET SYDLIGE 
NORGE, HVOR HUN ER ANSVARLIG FOR MANGE 
FORSKELLIGE DYR.

På dette billede er vi oppe at sortere fårene og lammene som er kommet ned fra fjeldet

Nogle gange skal vi ud at snakke med 
de drægtige køer og se om de har det 
godt og at de ikke er brudt ud gennem 
hegnet.

Det er et af tåtelammene (tåtelam er et 
lam som får mælkeerstatining i stedet 
for mælk fra fåret) 

Det er ham jeg rider, han hedder Emil, 
han er 11 år gammel, og meget frisk, 
han tølter ikke som de andre islandske 
heste gør, men jeg er ved at lære ham 
det, så det kommer stille og roligt. 


