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1 Innledning 

Året 2018 var preget av ekstrem tørke og fôrmangel. Det ble importert til sammen ca. 4000 tonn 

grovfôr til Agder, og næringen sikret ca. 2500 rundballer ved å slå korn til grønnfôr. I tillegg ble det 

hentet halm fra andre deler av landet. Fylkesmannen utbetalte over 55 millioner kroner i erstatning 

for avlingssvikt, og slakteriene fikk betydelig økning i innmelding til slakt sommeren og høsten 2018. 

I løpet av sommeren ble det arrangert tre møter på Fylkeshuset i Kristiansand for å drøfte fôrkrisen 

og tørkesituasjonen, og store deler av landbruksnæringen i Agder deltok. Informasjonsutvekslingen 

og samarbeidet i forbindelse med fôrmangelen ble viktige erfaringer å ta med seg videre og skapte et 

behov for organisering og koordinering av videre arbeid. Jordbrukets beredskapsforum ble derfor 

etablert. Gruppen skal først og fremst arbeide med situasjoner som fører til fôrmangel og ha en 

operativ rolle i slike situasjoner.  

 

2 Målsetting 

Vi har satt følgende målsetninger for arbeidet: 

• Vi har beredskapsansvar når krisen kun rammer jordbruket. 

• Gjennom vårt samarbeid skal vi etablere en felles forståelse av situasjonen. 

• Vi skal få ut informasjon raskt når krisen rammer. 

• Informasjonen skal være samordnet. 

• Forebyggende arbeid skal være i fokus. 

• Vi skal stå sammen i krevende tider. 

• Vi skal ha en felles plan for krisehåndtering i jordbruket. 

• Vi skal være en fagkanal som Fylkesberedskapsrådet og Mattilsynet skal kunne bruke når 

krisen inntreffer. 

 

3 Organisering 

Tabell 1 (under) viser medlemmene i Jordbrukets beredskapsforum. Hele gruppen samles 

én gang i året. Utover dette samles gruppen ved behov. Hvem som da møtes kan variere 

etter situasjonen. 

Det er også etablert et arbeidsutvalg bestående av representanter fra Bondelaget, 

Felleskjøpet Rogaland og Agder (FKRA), Norsk landbruksrådgiving (NLR) og Fylkesmannen i 

Agder (se tabell 2). Denne gruppen vil utarbeide en beredskapsplan for jordbruket i Agder.  
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Tabell 1: Medlemmer i Jordbrukets beredskapsforum.  

Organisasjon Navn E-postadresse 

Agder Bondelag Knut Erik Ulltveit knuterik@ulltveit.no 

Agder Fylkeskommune Berit Stray Egeli berit.stray.egeli@agderfk.no 

Agder Fylkeskommune Janne Nystøl janne.nystol@agderfk.no 

Bondelaget, Agderkontoret Finn Aasheim finn.aasheim@bondelaget.no  

Fatland Siv Undem siv.undem@fatland.no 

Felleskjøpet Rogaland Agder Ola Stene ola.stene@fkra.no 

Fiskaa Mølle Maren Bjorland maren.bjorland@fiska.no 

Fylkesmannen i Agder Tore Haugum fmavtoh@fylkesmannen.no 

Fylkesmannen i Agder Silje Lunden Gotehus fmavslg@fylkesmannen.no 

Innovasjon Norge Lilly Berland lilly.kristine.berland@innovasjonnorge.no 

Jens Eide Jens Eide jens@slaktereide.no 

Kommunenes representant 1 Inge Eftevand inge.eftevand@e-h.kommune.no  

Kommunenes representant 2 Kari Eiesland kari.eiesland@kvinesdal.kommune.no 

Landbrukstjenester Sør Svetlana Nevisdal svetlana.nevisdal@n-lt.no 

Mattilsynet, avd. Agder Gunn Kristin Osaland gunn.kristin.osaland@mattilsynet.no 

Norsk Landbruksrådgiving Inger Birkeland Slågedal Inger.slagedal@nlr.no 

Norsk Sau og Geit, AA Kåre Blålid kare.blalid@dahlske.vgs.no 

Norsk Sau og Geit, VA Svein Haughom shaughom@gmail.com 

Norsvin, Agder Alf Eivind Myren ae@myrengaard.no 

Nortura Hildur Brøvik hildur.brovig@nortura.no 

Småbrukarlaget, AA Kjell Gunnar Blakstad kjell.blakstad@hotmail.com 

Småbrukarlaget, VA Kjell Magne Larsen klar3@frisurf.no 

Sørlandets Veterinærforening Kirsti Bjørndal kirsti.bjorndal@anicura.no 

Tine Mari Friestad mari.friestad@tine.no 

Tyr Gunnar Bjørndal gubjoe2@online.no 

 

 

Tabell 2: Medlemmer i arbeidsutvalget. 

Organisasjon Navn E-postadresse Tlf.nr. 

Fylkesmannen i Agder Tore Haugum fmavtoh@fylkesmannen.no 97168271 

Fylkesmannen i Agder Silje Lunden Gotehus fmavslg@fylkesmannen.no 90824541 

Agder Bondelag Knut Erik Ulltveit knuterik@ulltveit.no 91727145 

Bondelaget, Agderkontoret Finn Aasheim finn.aasheim@bondelaget.no  92295713 

Felleskjøpet Rogaland Agder Ola Stene ola.stene@fkra.no 95216260 

Mattilsynet, avd. Agder Gunn Kristin Osaland gunn.kristin.osaland@mattilsynet.no 99378922 

Norsk Landbruksrådgiving Inger Birkeland Slågedal Inger.slagedal@nlr.no 91870893 

 

 

  

mailto:finn.aasheim@bondelaget.no
mailto:siv.undem@fatland.no
mailto:ola.stene@fkra.no
mailto:maren.bjorland@fiska.no
mailto:inge.eftevand@e-h.kommune.no
mailto:kari.eiesland@kvinesdal.kommune.no
mailto:gunn.kristin.osaland@mattilsynet.no
mailto:kjell.blakstad@hotmail.com
mailto:helge.fossen@online.no
mailto:mari.friestad@tine.no
mailto:finn.aasheim@bondelaget.no
mailto:ola.stene@fkra.no
mailto:gunn.kristin.osaland@mattilsynet.no
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4 Avgrensninger 

4.1 Avgrensing 

Fylkesmannen har ansvar for å samordne, holde oversikt over og informere om arbeidet med 

samfunnssikkerhet og beredskap i fylket. Som ledd i dette arbeidet skal Fylkesmannen oppnevne et 

Fylkesberedskapsråd. Rådets rolle er å bidra til et felles risiko- og sårbarhetsbilde og en felles 

plattform for planlegging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i fylket samt bistå ved 

krisehåndteringer. Fylkesmannens landbruksavdeling er representert i Fylkesberedskapsrådet samt 

atomberedskapsutvalget. I beredskapssammenheng gjelder prinsippet om at den etaten som har 

myndighet i fred også har det i krisesituasjoner. Samordningsansvaret på fylkesnivå ligger hos 

Fylkesmannen, kommunen har gjennomføringsansvar og andre aktører er bistandsressurser som er 

viktige for å ha en god beredskap. 

Oversikten over risiko og sårbarhet etableres gjennom å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse for 

fylket (FylkesROS) og Fylkesmannen i Agder har utarbeidet ROS-Agder med Oppfølgingsplan i 

samarbeid med beredskapsaktørene. 

Denne beredskapsplanen omhandler ikke de risikoområdene/ansvarsområdene som omfattes av 

fylkesberedskapsrådet og ROS-Agder. Dette betyr at vi ikke omtaler eller behandler temaer som 

store ulykker, skogbrann, ekstremvær, flom, skred, utbrudd av dyre- og plantesykdommer etc. 

Men jordbrukets beredskapsforum kan få en rolle i oppfølging av mulige konsekvenser av slike 

hendelser. 

 

5 Særtrekk ved jordbruk i Agder 

5.1 Naturgitte forhold 

(Avsnittet er i hovedsak hentet fra ROS-Agder.) 

Aust-Agder og Vest-Agder ligger på et værskille, og en finner derfor store forskjeller mellom østlige 

og vestlige deler av regionen. I praksis vil dette si at det kommer mer nedbør i de vestlige delene av 

regionen enn i de østlige. Om våren ser man store forskjeller mellom kyst og innland, hvor kysten kan 

være fri for snø hele våren mens innlandet kan ha vinterforhold og betydelige mengder snø langt 

utover i mai. Om sommeren kan man oppleve til dels svært kraftige bygesystemer med torden som 

vanligvis opptrer etter perioder med høy temperatur. Dalførene i vest har vassdrag som gjør at det er 

god tilgang på vann. Det samme gjelder Nidelv-, Tovdal- og Otravassdraget. 

Fremherskende vindretning i Vest-Agder er østlig om vinteren og vest til nordvest om sommeren. 
Utsatte kyststrekninger ved Lindesnes og Lista har ganske stor hyppighet av kuling, selv sommerstid. I 
Aust-Agder er nordøst ved kysten og mer nordlig innover i landet fremherskende vindretning om 
vinteren. Om sommeren blåser det oftest fra sørvest ved kysten og mer sørlig innover i landet. 

Agder er spesielt utsatt for et værfenomen som kalles kystkonvergens, som kan beskrives som en 
«opphopning av luft». Fenomenet kan særlig treffe mellom Mandal og Risør når vinden blåser fra øst 
eller sørøst inn mot kysten og kan gi ekstreme nedbørsmengder både i form av nedbør og snø. 

Ekstremværene som har preget vår region siden 1992 har hovedsakelig vært relatert til vind. 

I et fremtidig klima er det forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet 
og hyppighet. Det forventes flere og større regnflommer, mens snøsmelteflommene vil komme 

https://www.fylkesmannen.no/nb/agder/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/ROS-Agder/Risiko-og-sarbarhetsanalyse-for-Agder/
https://www.fylkesmannen.no/nb/agder/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/ROS-Agder/Risiko-og-sarbarhetsanalyse-for-Agder/
https://www.fylkesmannen.no/nb/agder/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/ROS-Agder/Innledning/Sartrekk-ved-Agder/
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stadig tidligere på året og bli mindre mot slutten av århundret. Hyppigere episoder med kraftig 
nedbør vil kunne øke hyppigheten av skred i bratt terreng (steinsprang og steinskred, jord-, flom- og 
sørpeskred). I områder med kvikkleire kan økt erosjon som følge av økt nedbørintensitet og mer flom 
i elver og bekker, utløse flere kvikkleireskred. På kort sikt kan et varmere og våtere klima gi økt 
snøskredfare, men på lenger sikt vil snømengdene bli så redusert at faren for snøskred vil avta. Det 
forventes liten endring i styrke og hyppighet av sterk vind, men usikkerheten i framskrivingene er 
stor. Som følge av havnivåstigning forventes stormflonivået å øke.  

5.2 Landbruket i Agder 

I Agder utgjør jordbruksarealet omkring 375 000 daa, noe som tilsvarer 2,5 % av det totale 

landarealet. Jordbruksareal i drift er omkring 300 000 daa. Gjennomsnittsteigen er minst i landet, 

med unntak av Hordaland. Dette gjør at f.eks. vanningsforholdene er vanskeligere enn andre steder i 

landet.  

Det er få heltidsbønder i fylket, og under 10 % av Agders bønder har mer enn 90 % av inntekten fra 

jordbruket. Arbeidsinnsatsen på hvert gårdsbruk i 2017 var 1200 timer i Aust-Agder og 1770 timer i 

Vest-Agder. Av dette utførte bruker(par) 670 timer i Aust-Agder og 1140 timer i Vest-Agder. 

Gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk i 2017 var 136 000 kr i Aust-Agder og 142 000 kr i Vest-

Agder. De fleste kombinerer altså jordbruksvirksomhet med annen næring og lønnet arbeid. 

Jordbruket i Agder har, på lik linje med resten av landet, gjennomgått en betydelig struktur-
rasjonalisering mot færre og større enheter, men også en gradvis nedbygging. Det er lav 
husdyrtetthet og langt mellom gårdene som er i drift. Jordbruket er spredt over hele fylket og ikke i 
særlig grad konsentrert i regioner. Leie av jord blir stadig mer utbredt og i Agder drives rundt 60 % av 
jorda som leiejord. Sett fra et beredskapsmessig synspunkt gjør færre bønder og økt avstand mellom 
driftssentrene oss mer sårbare.  

 

5.3 Utviklingstrekk for jordbruket på Agder 

Antall sysselsatte i jordbruket – andel av inntekt fra jordbruket 

• 1765 foretak fikk produksjonstilskudd i jordbruket for 2018. 

• Agder-jordbruket er en typisk deltidsnæring der 20 % av foretaka henter mer enn 50 % av 
inntekta fra jordbruk (SSB 2017). 
 

Tabell 3: Andel av inntekt fra jordbruket 

 Andel av inntekt fra jordbruket, oppgitt i % 

 90–100 % 50–89 % 10–49 % 1–9 % 0 % 

Aust-Agder 7 13 25 14 41 

Vest-Agder 10 10 24 15 41 

 

Leiejord – antall landbrukseiendommer  

• Agderfylka har høy og økende leiejordsprosent med et gjennomsnitt per foretak på rundt 60 %. 

• Årsaken er at antall landbrukseiendommer er stabilt (13 081 i 2018), men antall foretak som har 
produksjon blir stadig færre. 

• På vel halvparten av landbrukseiendommene (7291 i 2018) er det bolig og bosetting, og antallet 
går nedover. 
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Melkeproduksjonen 

• I 2018 var det 308 melkeprodusenter i Agder, 72 % av disse hørte til i Vest-Agder. Antallet 
produsenter er halvert siden 2004.  

• Gjennomsnittsbesetningen var 23 kyr i 2018. I 2004 var snittet 13,5 kyr. 

• Antall mjølkekyr på Agder har vært nokså stabilt i perioden 2010–2018.  

• Den totale melkeproduksjonen er stabil da årsproduksjonen per ku har økt. 
 

Storfekjøttproduksjon 

• Antall ammekyr og øvrige storfe har økt de siste fem årene i begge fylka. Samlet dyretall er 
28 461.  
 

Sau 

• Etter 2012 har vi fått noe økning i dyretallet etter betydelig nedgang tiåret før. I 2018 var det 747 
foretak med søyer i Agder. 

• Gjennomsnittlig antall søyer per besetning var 55 i Aust-Agder og 48 i Vest-Agder 1. mars 2018. 

• Vi har hatt flere prosjekter for å stimulere til satsing på sau. 

• Indre Agder egner seg godt til saueproduksjon med rik tilgang på heiebeiter. 
 

Gris, verpehøns og kylling 

• Agder har lite kraftfôrbasert husdyrhold sammenlignet med andre landsdeler, men produksjonen 
utgjør et viktig volum for husdyrproduksjonen på totalt.  

• Slaktegrisproduksjonen på Agder ligger omkring 8000 dyr i året. 
 

Frukt, bær, grønnsaker og potet 

• Grøntproduksjonene er økonomisk viktige i deler av Agder, særlig i Aust-Agder.  

• Her har vært satsning på tidligproduksjon av bær og potet.  

• Vi har hatt en nedgang innen grønnsaker de siste årene. 
 

Økologisk 

• Økologisk jordbruk har lite omfang med 3,3 % økologisk og karens av totalt jordbruksareal i 
Agder-fylka. 

• De fleste av foretakene som har økologisk drift med melk- og kjøttproduksjon. 
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Nøkkeltall 

I tabellen under vises nøkkeltall for jordbruket i Agder. 

Jordbruk  
(året / augustomgangen i PT) 

Aust-Agder Vest-Agder 

2010 2018 2010 2018 

Landbrukseiendommer i alt (SSB) 5 526 5 570 7 399 7 511 

Landbrukseiendommer med boligbygging og 
bosetting 

3 512 3 292 4 378 3 999 

Landbrukseiendommer med boligbygging uten 
bosetting (%) 

24,8 25,8 28,3 30,8 

Produksjonstilskuddssøkere (PT) 702 693 1 158 1 089 

Jordbruksareal i PT, daa 110 786 113 006 188 204 190 181 

Jordbruksareal pr. foretak, daa 153 178 159 184 

Leiejordsprosent, 2017 57 % 62 % 51 % 58 % 

Grovfôr, antall søkere 597 579 1 065 1 007 

Grovfôr, areal i daa 95 081 101 297 177 044 182 580 

Korn, antall søkere 86 60 91 43 

Korn, areal i daa 10 150 6 673 8 797 4 119 

Poteter, antall søkere 52 33 43 25 

Poteter, areal i daa 2 528 1 946 1 036 912 

Grønnsaker, antall søkere 32 27 15 13 

Grønnsaker, areal i daa 1 779 1 288 216 140 

Frukt og bær, antall søkere 42 43 39 38 

Frukt og bær, areal i daa 946 963 828 661 

Økologisk jordbruksareal, daa 4 126  8 724  

Økologisk jordbruksareal inkl. karens, daa  4 681  5 379 

Økologisk/karens av jordbruksareal i % 3,7 % 4,1 % 4,6 % 2,8 % 

 
Husdyrbruk 

    

Melkeprodusenter, antall søkere 113 87 298 221 

Melkekyr 1 984 1 952 5 264 5 180 

Ammekyr 1237 2197 2403 4084 

Øvrig storfe 5619 6430 14373 15750 

Storfekjøtt, tonn  742 911 2 109 2 498 

Sau, antall søkere 222 246 442 501 

Sau (over 1 år), antall dyr 10 801  18 471  

Søyer, født året før eller tidligere  13 576  24 076 

Saue- og lammekjøtt, tonn 330 361 540 622 

Gris (avlspurker), antall søkere 10 12 23 15 

Gris (avlspurker), antall dyr 241 554 682 659 

Svinekjøtt, tonn 1 047 1 133 812 1 327 

Verpehøner, antall dyr 01.10. 61 465 85 920 63 127 35 479 

Slaktekylling, antall dyr 01.10. 92 034 16 28 604 158 077 

Kyllingkjøtt, tonn 486 0 186 662 

     

 

Kilde: https://www.fylkesmannen.no/agder/Landbruk-og-mat/statistikk/ 

 

https://www.fylkesmannen.no/agder/Landbruk-og-mat/statistikk/
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5.4 Agders behov for innsatsfaktorer 

Grovfôr er den viktigste innsatsfaktoren i Agder-landbruket og i et normalår er Agder selvforsynt med 

grovfôr. Tabellen under viser de innsatsfaktorene som er direkte knyttet til fôrtilgang. For kraftfôr og 

mineralgjødsel er dette innrapporterte data fra bransjen. I kategorien «kraftfôr» er alle dyreslag tatt 

med og ca. 2/3 er kraftfôr til drøvtyggere. For engfrø og såkorn rapporteres det ikke inn data på 

samme måte som for kraftfôr og mineralgjødsel. FKRA, som har en markedsandel på 75 %, har derfor 

gjort en beregning av markedet ut fra egne salgstall. 

 

Tabell 4: Agders behov for innsatsfaktorer, 2016/2017, tonn. 

  Aust-Agder Vest-Agder Totalt Agder 

Kraftfôr  16 000 32 500 48 500 

Mineralgjødsel  4 600 8 200 12 800 

Engfrø  65 80 145 

Såkorn  160 150 310 

 

5.5 Sammenhenger og avhengigheter i jordbruket 

Vi har en komplett verdikjede innen jordbruket i Norge. Denne starter med innsatsfaktorene som 

bonden er avhengig av for å etablere og drive et stort mangfold av ulike produksjoner. Etter at 

råvarene er produsert er det behov for videreforedling og omsetning. Dagens verdikjede er svært 

kompleks og produksjonen er i stor grad spesialisert. Den enkelte bonde er avhengig av de andre 

aktørene i verdikjeden. Denne avhengigheten øker med økt grad av spesialisering i de ulike ledd og 

hele kjeden er totalt avhengig av fungerende distribusjon. 

Tabellen er en enkel oversikt over de ulike aktørene i jordbruket i Agder og hvordan disse avhenger 

av hverandre.  
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Tabell 5: Tabellen under viser de ulike aktørenes ansvarsområder innen landbruket i Agder. 
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Bondelaget          x 

Fatland      x x   x 

Fiskå Mølle x x x  x   x  x 

FKRA x x x  x   x  x 

Grøntengros        x  x 

Jens Eide      x x   x 

Landbrukstjenester Sør          x 

Mattilsynet       x   x 

Rådgivere i landbruket x x x  x   x  x 

Norsvin          x 

Nortura      x x   x 

NSG, AA          x 

NSG, VA          x 

Småbrukarlaget, AA          x 

Småbrukarlaget, VA          x 

Tine    x      x 

Tyr          x 

Veterinær       x   x 

Kommunene         x x 

Fylkesmannen i Agder          x 
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6 Egenberedskap på gården 

 

Listen under er en veileder for å øke egenberedskapen på gården. Den er ikke utfyllende, og gjelder 

kun for situasjoner som kan føre til fôrmangel. Vi henviser til Norges Bondelags prosjekt Tryggere 

sammen og Matmerk sine sider om Kvalitetssikring i Landbruket (KSL) for mer generell informasjon. 

 

✓ Bufferlager grovfôr 

Tørkesommeren 2018 viste at det innebærer stor risiko å ikke ha bufferlager av grovfôr på gården. 

Behovet for grovfôrlager vil variere mye fra gård til gård. Tine, Nortura og NLR har dyktige rådgivere 

og gode verktøy som kan være nyttige i fôrplanleggingen.  

 

✓ Strømforsyning 

Risikoen for og konsekvensen av strømstans varierer mye fra gård til gård. Noen steder i landet er det 

opprettet «aggregatringer», der flere gårdbrukere deler på ett aggregat. Etabler reserveløsninger for 

strømforsyning! 

 

✓ Trygg lagring av fôr 

Rundballene må lagres flomsikkert og sikres mot skadedyr. Tenk også på at rundballene skal være 

tilgjengelige i situasjoner med mye snø, skred og/eller stengte veier.  

 

✓ Vanning 

Behovet og mulighetene for vanning må vurderes individuelt på hvert bruk. I Agder er ofte antallet 

og størrelsen på teigene en utfordring når det gjelder vanning.  

 

✓ Vannforsyning 

Risikoen for og konsekvensen av stans i vannforsyningene varierer mye fra gård til gård. Etabler 

reserveløsninger for vannforsyning! 

 

 

✓ Drenering 

Sørg for god drenering og god jordkultur. Sjekk kritiske punkter ved flomvarsel! 

 

✓ Generelt 

Faglagene bør gå i dialog med kommuner for å få registrert sårbare gårder og landbruksområder.

http://www.tryggeresammen.no/
http://www.tryggeresammen.no/
https://www.matmerk.no/no/KSL
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Beredskapsplan for jordbruket i Agder, oppdatert 01.11.19 

7 Aktuelle scenarier 

 

Ekstrem tørke 

Det skal mye til at ekstrem tørke går over i Fylkesberedskapsrådets mandat. Tørken 2018 hørte 

hjemme i fagkanalen. Det kan være vanskelig å avgjøre når vi skal betrakte situasjonen som ekstrem. 

Dette avhenger av hvor stort geografisk område som er rammet, når i vekstsesongen tørken opptrer. 

Ekstrem tørke er i stor grad knyttet til situasjoner med fôrmangel. Tiltakene avhenger i stor grad av 

hvor mye landsdelen og landet som er rammet.  

 

Ekstrem nedbør 

Jordbrukets beredskapsforum kan gå inn i situasjoner med store nedbørsmengder over tid, som 

forhindrer normal høsting og reduserer avlingene. Ekstremnedbør som forårsaker naturskader (for 

eksempel flom, jordskred etc.) ligger under Fylkesberedskapsrådets mandat.  

 

Planteskadegjørere 

Mattilsynet har ansvaret for farlige skadegjørere (karanteneskadegjørere). Dersom det oppstår en 

situasjon der andre skadegjørere reduserer avlingene i så stor grad at det fører til fôrmangel, ligger 

dette under mandatet til Jordbrukets beredskapsforum. 

 

Den ukjente hendelse  

(Hentet fra ROS-Agder.)  

En hendelse kan være ukjent på flere måter: 

• Omfang. En kjent hendelse får et uforutsett stort omfang i skadevirkning. 

• Geografisk. En kjent hendelse inntreffer på et sted som man ikke hadde forventet at den 

kunne inntreffe. 

• Tidsmessig. En kjent hendelse inntreffer på et tidspunkt som man ikke trodde at 

hendelsen kunne inntreffe. 

• Typemessig. En type hendelse som ikke har inntruffet tidligere og som det ikke finnes 

erfaringsmateriale fra som kan være til hjelp i håndteringen. 

 

Hvordan kan vi best forberede oss på den ukjente hendelsen? Den mest effektive måten å forberede 
seg på ukjente hendelser er helt åpenbart å gjøre dem kjent. Men selv om vi setter inn en 
omfattende innsats på å eliminere det ukjente aspektet ved hendelser, vil man aldri klare det helt. 
Det vil alltid oppstå hendelser som man ikke var kjent med tidligere og slike hendelser må man også 
kunne håndtere. 

  

https://www.fylkesmannen.no/nb/agder/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/ROS-Agder/Den-ukjente-hendelse/Den-ukjente-hendelse/
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8 Tiltaksplan  

Tiltaksplanen under brukes ved aktuelle hendelser beskrevet i kapittel 7 «Aktuelle scenarier». 

 

9 Krisehåndtering 

1. Alle medlemmer i Jordbrukets beredskapsforum kan varsle Fylkesmannens landbruksavdeling 

om en mulig krise. 

2. Fylkesmannen kaller inn arbeidsutvalget som avgjør i fellesskap om hendelsen defineres som 

en krise.  

3. Dersom situasjonen defineres som en krise, innkalles det til møte i Jordbrukets 

beredskapsforum. 

4. Jordbrukets beredskapsforum definerer aktuelle tiltak.  

5. Det sendes ut felles informasjon til næringen.  

6. Eventuelle felles informasjonsmøter for alle bønder på Agder arrangeres på Evjemoen. 

 

 

10 Informasjon i krisesituasjoner  

Hovedmålet er å nå ut med felles informasjon om krisen fra Jordbrukets beredskapsforum til alle 

bønder i Agder i alle aktuelle informasjonskanaler. 

 

1. Fylkesmannens landbruksavdeling legger ut felles informasjon om krisen. 

2. Medlemmene i Jordbrukets beredskapsforum legger ut link til Fylkesmannen sin informasjon 

eller kopierer informasjonen derfra. 

3. Medlemmene i Jordbrukets beredskapsforum legger ut tilleggsinformasjon om krisen knyttet 

til sitt aktuelle fagområde/ansvarsområde. 

4. Medlemmene i Jordbrukets beredskapsforum legger eventuelt ut link til tilleggsinformasjon 

om krisen som er lagt ut av andre medlemmer. 

5. Fylkesmannens landbruksavdeling varsler jordbruksansvarlige i kommunene på e-post. 

6. Medlemmene i Jordbrukets beredskapsforum varsler sine medlemmer/kunder på SMS.

Tiltak Merknad Ansvarlig 

Arbeidsutvalget kalles inn. 
 

Det avgjøres i fellesskap om vi 
definerer hendelsen som en 
krise. 

Fylkesmannens 
landbruksavdeling 

Jordbrukets beredskapsråd 
kalles inn. 

Situasjonen vurderes, og det 
etableres en felles 
situasjonsforståelse. 

Fylkesmannens 
landbruksavdeling 

Fôrformidling, nasjonalt. Det etableres fôrformidling 
med andre regioner, dersom 
ikke hele landet er rammet. 

Felleskjøpet Rogaland og Agder 
Fiskå Mølle 

Fôrformidling, internasjonalt. Det etableres fôrformidling 
med andre land, dersom 
fôrtilgangen i Norge begrenset. 

Felleskjøpet Rogaland og Agder 
Fiskå Mølle 

Informasjon. Landbruksnæringen går ut med 
felles informasjon om 
situasjonen og aktuelle tiltak. 

Jordbrukets beredskapsforum 
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Informasjonskanaler 

• Hovedkanalen for informasjon er nettsiden til medlemmene i Jordbrukets beredskapsforum, 

eventuelt Facebook for de som ønsker å benytte denne som hovedkanal. 

• Sosiale medier er supplerende kanaler for informasjon og inneholder samme informasjon som 

hovedkanal. 

• SMS benyttes for å varsle om krisen, om ny informasjon, om informasjonsmøter og lignende. 

 

Media 

• Kontakt med media innledes med felles informasjon om krisen fra Jordbrukets beredskapsforum. 

• Medlemmene i Jordbrukets beredskapsforum gir tilleggsinformasjon om krisen knytta til sitt 

aktuelle fagområde/ansvarsområde. 

• Medlemmene i Jordbrukets beredskapsforum viser til andre medlemmer for tilleggsinformasjon 

om fagområder/ansvarsområder som er aktuelle for disse.   
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