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Landbrukskontorene i Innlandet        

 

Infoskriv #2 | uke 13-2020  

Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen 

Hei, dette er andre brev i vår ukentlige informasjon til kommunene om saker som gjelder 

landbruksforvaltning under den alvorlige koronasituasjonen. Ønsker alle lykke til med det viktige 

arbeidet dere gjør for landbruket i Innlandet. 

Krisepakke fra Innlandet fylkeskommune – aktuelt for kommunene og landbruket? 

Innlandet fylkeskommune lanserer nå en krisepakke for næringslivet. Totalt dreier det seg om ei 

betydelig pakke for et kriserammet næringsliv. Fylkeskommunen går inn med 40 millioner kroner 

som krisetiltak rettet mot næringslivet (se vedlagt tiltaksliste) – forutsatt at godkjennelse i 

fylkesutvalget 31. mars. 

Det er særlig to-tre mulige ordninger som kan være aktuelle for landbruket, mest aktuell er: 

Landbruk. Innenfor landbruk har fylkeskommunen ansvar for to støtteordninger som kan være 

særlig relevant nå. Rekruttering og kompetanse innenfor landbruket (RK) og Regionale 

tilretteleggingsmidler i landbruket (RT). Ramme: 9 millioner til sammen til disse to ordningene.  

Sjekk også andre aktuelle tiltak her, både for kommuner og næringsliv: Tiltakspakke fra Innlandet 

fylkeskommune 

Kontakt: Torfinn Kringlebotn, 90983308 

Sesongarbeidskraft 

Tilgang på sesongarbeidskraft, ofte utenlandsk, er avgjørende både i jord- og skogbruket, og vil være 

en kritisk faktor utover våren og sommeren i mange av våre produksjoner.  

Fylkesmannen har kontinuerlig dialog med sentrale myndigheter, landbruksorganisasjonene, 

fylkeskommunen og andre for å koordinere og tilrettelegge for arbeidskraft inn i landbruket. 

https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/krisepakke-fra-fylkeskommunen.19614.aspx
https://innlandetfylke.no/_f/p1/iad565e71-2ffc-4e12-b4d1-fa067f9f7b4f/krisepakke.pdf
https://innlandetfylke.no/_f/p1/iad565e71-2ffc-4e12-b4d1-fa067f9f7b4f/krisepakke.pdf
mailto:fmhetkr@fylkesmannen.no
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Se nyhetssak hos Fylkesmannen i Innlandet der det blant annet oppfordres til å bruke arbeidsplassen.no 

og landbrukstjenester.no for formidling av jobber og arbeidskraft i landbruket. Fylkesmannen tar sikte på 

å tilby dere et kurs i bruk av arbeidsplassen.no i samarbeid med NAV i løpet av neste uke. Vi kommer 

tilbake til dette.  

I denne sammenheng jobber også Arbeids- og sosialdepartementet bl.a. med å få på plass endringer 

i utlendingsforskriften. Endringen skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under 

Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks 

måneder sammenhengende.  

For oppdatert informasjon se her.   

Informasjon finnes også her:  

https://arbeidsplassen.nav.no/ 

http://www.landbrukstjenester.no/ 

Kontakt: Karoline F. Vold, 62551230 (jord) og Torfinn Kringlebotn, 90983308 (skog) 

Innovasjon Norge 

 

Ved økonomiske utfordringer som følge av Korona-pandemien er det anledning til å søke 

avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge.  

Benytt da dette skjemaet. 

Utover dette jobbes det med en rekke tiltak for å imøtekomme de utfordringene norske bedrifter 

møter i forbindelse med Korona-situasjonen.  

www.innovasjonnorge.no 

Kontakt: Jorunn Stubsjøen, 92822707 

Ekstraordinære tiltak i skogbruket 

Skogbruket opplever som de aller fleste næringer stor usikkerhet, og situasjonsbeskrivelsen endres 

drastisk fra dag til dag. Det er nå iverksatt nedstengning av produksjon i skogindustrien, som også 

har dramatiske følger for flere, ikke minst entreprenørene. Det har også vært stor oppmerksomhet 

omkring utfordringer med vårplantingen. Dagens koronasituasjon gjør at det er vanskelig å få 

utenlandsk arbeidskraft til Norge.  

Fylkesmannen i Innlandet har vært i jevnlig kontakt med landbruksdirektoratet, LMD, 

næringsorganisasjonene i skogbruket, Skogkurs, fylkeskommunen og kommuner m.fl. vedrørende 

den svært krevende situasjonen skogbruket står overfor. Det er diskutert og gitt mange innspill. 

Skognæringen har kommet med et samlet innspill til tiltak for skogbruket. Fra Innlandet mener vi det 

er viktig at det offentlige i første omgang følger opp med ekstraordinære virkemidler på to sårbare 

områder:  

1. Tiltak for at frafallet i entreprenørbransjen blir minst mulig og at aktiviteten i skogbruket 

holdes mest mulig oppe. Det er foreslått bl.a. kompetansetiltak for særlig permitterte, og 

ekstraordinært tilskudd til tidlig tynning inkl. biotynning for å holde hjula i gang. 

2. Tiltak for å sikre at skogplantingen i vår blir utført ved at det blir a) organisert tilgjengelig 

arbeidskapasitet med b) tilstrekkelig kompetanse, som samtidig kan gi c) sysselsetting til 

mange ledige. 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/landbruk-og-mat---nyheter/2020/03/landbruket-trenger-mange-hender-i-arbeid-og-arbeidsplassen.no-er-arenaen-for-a-skaffe-dem/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fornyelse-av-oppholdstillatelse-til-sesongarbeidere/id2694467/
https://arbeidsplassen.nav.no/
https://arbeidsplassen.nav.no/
http://www.landbrukstjenester.no/
mailto:fmhekfv@fylkesmannen.no
mailto:fmhetkr@fylkesmannen.no
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltakspakke/
mailto:fmhejst@fylkesmannen.no
https://norskog.no/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/Tiltakspakke-skogbruk-1.pdf
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Det er gitt signaler om at det vil lanseres tiltak nettopp for å sikre at 1) vårplantingen blir 

gjennomført, trolig med støtte til opplæring av ny, lokal arbeidskraft, samt 2) lette situasjonen for 

skogsentreprenører som risikerer langvarig driftsstans som følge av redusert tømmerinntak til 

industri. De nærmeste dagene får vise hva dette innebærer. 

Mange skogentreprenører har i disse dager fått stoppordre. Vi samarbeider derfor også med 

skognæringa og Skogkurs om flere kompetansetiltak spesielt for entreprenører inkl. lærlinger. Det 

jobbes også for å koordinere innspill til tiltakspakka til Innlandet fylkeskommune. 

Kontakt: Torfinn Kringlebotn, 90983308 

Lokalmat og reiseliv 

Fylkesmannen i Innlandet er i full gang med å skaffe seg oversikt over situasjonen 

lokalmatprodusentene befinner seg i under koronapandemien. 

Det har vært en betydelig vekst i omsetningen av lokalmat de senere årene. Regjeringens mål om en 

omsetning for 10 milliarder kr innen 2025 er nådd med god margin. Innlandet er en av landets 

ledende lokalmatregioner med betydelig produksjon, videreutvikling og etablering av 

lokalmatproduksjon med tilhørende investeringer.  

Mange lokalmatprodusenter opplever nå stor omsetningssvikt. Det er bråstopp i restaurant – og 

utelivsbransjen og hyttefolket (viktig kjøper av lokalmat i mange distrikter), må holde seg hjemme.  

Markeder og kulturarrangementer, f.eks. festivaler, avlyses. 

Fylkesmannen jobber med å få kunnskap om bl.a. likviditet hos bedriftene og mulighet for videre 

drift, endring i omsetning, hva som er de største utfordringene på kort sikt og innspill til hva 

virkemiddelapparatet kan bistå med. Det er videre viktig å få vite om produsentene har gjort 

endringer som følge av krisen og i så fall hvilke endringer som er gjort. Situasjonsoversikten vil 

danne grunnlag for å vurdere aktuelle tiltak overfor lokalmatprodusentene, herunder veiledning og 

oppfølging.    

Kontakt: Guri Grønolen, 61266138 

Informasjon fra kommunen til gardbrukere 

Det kan være behov for å informere gardbrukerne i den enkelte kommune om koronasituasjonen. Vi 

legger ved et godt eksempel på/link til slik informasjon som Landbrukskontoret for Alvdal og Tynset har 

sendt ut. De har også lagt ved informasjon fra veterinærene i området om hvordan de ønsker at 

husdyrbrukerne skal forholde seg til veterinærtjenesten i den nåværende situasjonen. Forutsatt at det 

tas nødvendige forholdsregler mht. smittevern og hygiene, kan nødvendige sjukebesøk og inseminering 

gjøres som normalt. 

Kontakt: Tordis Fremgården 62551209 

Smittevernutstyr fra veterinærkontorene - presisering 

I tidligere informasjonsskriv (nr. 3) til kommunene, sendt i forrige uke, kunne man lese følgende: (...) 

kommunene anmodes også om å sjekke veterinærkontor og tannlegekontor for smittevernutstyr og 

prøvetakingsutstyr, nå når disse er stengt. Fylkesmannen ønsker å rette opp i dette, og presiserer at 

veterinærkontorene ikke er stengt.  

mailto:fmhetkr@fylkesmannen.no
mailto:FMOPGGR@fylkesmannen.no
mailto:fmhetof@fylkesmannen.no
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Vi vil også informere om at Helsedirektoratet har lansert en egen rapporteringsløsning for 

smittevernutstyr der blant andre veterinærkontorene er bedt om å rapportere inn. Vi trenger ikke å 

drive med dobbeltarbeid, og det er derfor ikke nødvendig å rapportere om dette til Fylkesmannen.  

Kontakt: Anne Berit Grasbakken, 61266147 

Bønder i karantene eller isolasjon kan stelle sine egne dyr 

Det kan de gjøre såfremt de overholder øvrige krav fra helsemyndighetene om blant annet sosial 

distansering og hygieniske retningslinjer. Se mer informasjon her. 

Kontakt: Karoline F. Vold, 62551230 

Jordbruksfaglig samling 

Jordbruksfaglig samling var planlagt arrangert på Scandic Lillehammer Hotel 25. og 26. mars. På 

grunn av situasjonen med koronautbrudd ble samlingen avlyst. Fylkesmannen har vurdert å lage 

nettbaserte foredrag som en erstatning. Vi har nå konkludert med at det inntil videre ikke blir noen 

slik samordnet formidling av foredrag på nett herfra. Vi vil i stedet formidle aktuell informasjon via e-

post og nettsider når det er behov.  Noen tema tar vi opp igjen om det blir muligheter for en samling 

til høsten. Det kan også være aktuelt å arrangere Skype-møter eller lignende for enkelttemaer for å 

gi mulighet for dialog. Dette blir vurdert for det enkelte fagområde.  

Ellers står vi selvfølgelig til tjeneste for å veilede og svare på spørsmål når dere måtte ha behov for 

det. 

Kontakt: Anne Berit Grasbakken, 61266147 

Aktuelle saker, uavhengig av koronasituasjonen 

Pelsdyrbønder kan få ny vurdering 

Landbruks- og Matdepartementet har bekreftet at pelsdyrbønder som får kompensasjon etter 

dagens ordning, også vil bli vurdert etter ny ordning når ny forskrift er på plass.  Det vil si at søkere 

kan søke nå og få utbetalt kompensasjon etter dagens ordning og deretter eventuelt få etterbetalt 

eventuelt resterende beløp beregnet etter nye regler når de er klare. 

Om det må søkes på nytt etter nytt regelverk eller at første søknad vil tas opp på nytt er ikke 

klargjort. Søknad om kompensasjon for rivings- og oppryddingskostnader bør avventes til uavhengig 

takst er klar.  

Se lenke til artikkel hos LMD: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pelsdyrbonder-kan-fa-ny-

vurdering/id2694838/ 

Kontakt: Thomas-Erik Smeby, 61266151 

Nyttige lenker  

Vi oppfordrer dere til også å følge med på nettsidene til: 

• Landbruksdirektoratet www.landbruksdirektoratet.no  

• Mattilsynet  https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/  

• Landbruks- og matdepartementet www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id627/  

mailto:fmopabg@fylkesmannen.no
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/bonder-i-karantene-eller-isolasjon-kan-stelle-sine-dyr/
mailto:fmhekfv@fylkesmannen.no
mailto:fmopabg@fylkesmannen.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pelsdyrbonder-kan-fa-ny-vurdering/id2694838/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pelsdyrbonder-kan-fa-ny-vurdering/id2694838/
mailto:fmoptes@fylkesmannen.no
http://www.landbruksdirektoratet.no/
https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/
http://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id627/
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• Hedmark/Oppland Bondelag https://www.bondelaget.no/oppland/nyheter/arbeidskraft-i-

matproduksjon 

• Skogeierforbundet www.skog.no  

• Norskog www.norskog.no  

• www.innovasjonnorge.no  

• www.arbeidsplassen.no 

 

Informasjon, tilbakemelding og dialog 

Fylkesmannen ønsker en tett dialog med landbrukskontorene fremover. Vi vil primært benytte 

nettsiden vår som hovedkanal for å informere, evt. supplert med denne type infoskriv ved behov. 

Det er derfor viktig at du/dere abonnerer på nyhetssaker fra Fylkesmannen. Vi vil også vurdere å 

invitere til et Skype-/Teamsmøte mellom Fylkesmannen og landbrukssjefene, for blant annet 

erfaringsutveksling. Vi mottar gjerne synspunkter på det. 

Fylkesmannen har også behov for en løpende tilbakemelding fra dere/landbrukskontorene på 

problemstillinger og saker som måtte dukke opp. Kontakt oss direkte eller bruk e-postadressen 

fminberedskap@fylkesmannen.no. 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-

postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut. 

 

Vennlig hilsen 

 

Haavard Elstrand                         Kjell Joar Rognstad                      Carl Olav Holen 

miljø- og landbruksdirektør       fung. avd.dir. Jord og mat          fung. avd.dir. Skog- og trebruk 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: 

1 Informasjonsskriv til landbruket i Alvdal og Tynset 

 

 

 

 

  

https://www.bondelaget.no/oppland/nyheter/arbeidskraft-i-matproduksjon
https://www.bondelaget.no/oppland/nyheter/arbeidskraft-i-matproduksjon
http://www.skog.no/
http://www.norskog.no/
http://www.innovasjonnorge.no/
http://www.arbeidsplassen.no/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/
mailto:fminberedskap@fylkesmannen.no
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/abonnement/
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Mottakerliste: 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 

1989 

2940 HEGGENES 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE 

Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Tynset kommune Torvgt. 1 2500 TYNSET 

Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nord-Odal kommune Herredsvg 2 2120 SAGSTUA 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 

Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 OTTA 

Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Etnedal kommune Kyrkjevegen 10, Bruflat 2890 ETNEDAL 

Grue kommune Pb 94 2261 KIRKENÆR 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Lom kommune Midtgard 2686 LOM 

Ringsaker kommune Pb 13 2381 BRUMUNDDAL 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 

Trysil kommune Pb 200 2421 TRYSIL 

Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Kongsvinger kommune Postboks 900 2226 KONGSVINGER 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Eidskog kommune Pb 94 2230 SKOTTERUD 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Folldal kommune Gruvvegen 1 2580 FOLLDAL 

Løten kommune Pb 113 2341 LØTEN 

Ringebu kommune Hanstadgate 4 2630 RINGEBU 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

 


