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Til kommunene i Innlandet v/ landbruksforvaltningen 

 

Infoskriv #12 | uke 34-2020  

Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen 
 

Hei!  

Dette er brev nr. 12 i vår informasjon til kommunene om saker som kan være til nytte for 

landbruksforvaltningen under koronasituasjonen. Her finner du siste nytt siden forrige infoskriv. 

 

Regelverk klart for erstatning ved avlingstap på grunn av manglende arbeidskraft 

Mange grøntprodusenter fikk problemer med å skaffe nok arbeidskraft på grunn av 

koronapandemien. Partene i jordbruksoppgjøret ble derfor enige om at erstatningsordningen for 

avlingsskade i år skal utvides til også å omfatte avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft i 

innhøstingen som kan tilskrives restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av 

koronapandemien.  
 

Særordningen gjelder bare vekstsesongen 2020 og følgende vekstgrupper: Frukt, bær, poteter og 

grønnsaker. Vekstgruppe grønnsaker omfatter også veksthusproduksjon av store tomater, små 

tomater, agurk og salat. Maks. erstatningsbeløp pr. foretak pr. ovennevnte vekstgrupper er hevet fra 

kr 750.000 til kr 2,0 millioner. 

 

Kommunen skal foreta stedlig kontroll av alle foretak som gir melding til kommunen om avlingssvikt 

pga. mangel på arbeidskraft til innhøsting. Landbruksdirektoratet arbeider med nytt rundskriv der 

de bl.a. vil kommentere gjennomføring av stedlig kontroll og krav til dokumentasjon. 

  

Fastsettelsesbrev er vedlagt.  

Les mer her 

 

Kontakt: Lars Martin Hagen, fmhelmh@fylkesmannen.no, tlf. 913 25 188. 

 

 

Kontroll av karantene- og smittevernregler hos utenlandske arbeidere   

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant 

Nils Kristen Sandtrøen (A) om hva landbruksministeren gjør for å kontrollere at karantene- og 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regelverk-klart-for-erstatning-ved-avlingstap-pa-grunn-av-manglende-arbeidskraft/id2724744/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2018.08.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk
mailto:fmhelmh@fylkesmannen.no
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smittevernregler følges for å hindre at smitte sprer seg som følge av utenlandske arbeidere flys inn 

for å jobbe i bær- og grønnsakåkrer.  

 

Les mer her. 

 

 

Åpnes for gratis deltakelse på Bondens marked og salgsmesser 
Denne nyheten hadde vi med i infoskriv nr. 11, men dessverre hadde det blitt en feil i linken. Feilen er nå 

rettet og du kan lese mer om denne saken her. 

 

Kontakt: Guri Grønolen, fmopggr@fylkesmannen.no, tlf. 970 29 546 

 

 

Se våre nyhetssaker hos Fylkesmannen i Innlandet 

• Tiltakspakka for skogsentreprenørene er på plass 

• Risikoavlastning i grøntsektoren i koronatider  

• Smitteveileder for frukt og grønt på plass  

• Vil klare å holde matproduksjonen på normalt nivå  

• Sesongarbeidere i landbruket  

• Våronna er i gang  

• Ny tilskuddsordning for vårens skogplanting  

• Trygghet for grønnsaksprodusenter  

• Kjøp lokalt under påskehandelen  

• Permittert og jobb i landbruket  

• EØS-borgere kan jobbe i landbruket  

• Landbruket trenger mange hender i arbeid  

• Bønder i karantene eller isolasjon kan stelle sine egne dyr  

• Har du en samfunnskritisk jobb?  

• Sykdom og fravær på gardsbruk på grunn av korona  

 

Nyttige lenker  

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

• Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/ 

• Regjeringen: Se spørsmål og svar om koronasituasjonen i landbruket Her      

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

• Landbruksdirektoratet: www.landbruksdirektoratet.no  

• Fylkesmannen i Innlandet: https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/ 

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

• Innovasjon Norge: www.innovasjonnorge.no  

• Arbeidsplassen.no: www.arbeidsplassen.no 

• Norske Landbrukstjenester: http://www.landbrukstjenester.no/ 

• Norges Bondelag: Bondelaget.no  

• Norsk Bonde- og småbrukarlag: https://www.smabrukarlaget.no/norsk-bonde-og-

smabrukarlag/ 

• Skogeierforbundet: www.skog.no  

• Norskog: www.norskog.no 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/lmd/dialog_stortinget/sporretime/2020/svar-pa-skriftlig-sporsmal-om-kontroll-av-karante--og-smittevernregler-hos-utenlandske-utenlandske-arbeidere/id2724702/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2017.08.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apnes-for-gratis-deltagelse-pa-bondens-marked-og-salgsmesser/id2722121/
mailto:fmopggr@fylkesmannen.no
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/skogbruk/ny-midlertidig-forskrift-om-tilskudd-for-a-opprettholde-hogstaktivitet-i-skogbruket-2020/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/risikoavlastning-i-grontsektoren/
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/smittevernveileder-for-frukt-og-gront-pa-plass/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/vil-klare-a-holde-matproduksjonen-pa-normalt-niva/
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/sesongarbeidere-i-landbruket/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/varonna-er-i-gang/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/ny-tilskuddsordning-for-varens-skogplanting/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/trygghet-for-grontprodusentene/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/kjop-lokalt-under-paskehandelen/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/permittert-og-jobb-i-landbruket/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/eos-borgere-kan-jobbe-i-landbruket/
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.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/bonder-i-karantene-eller-isolasjon-kan-stelle-sine-dyr/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/lurer-du-pa-om-du-har-rett-til-a-ha-barnet-ditt-i-barnehage/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/sykdom-og-fravar-pa-gardsbruk-pa-grunn-av-korona/
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sporsmal-og-svar-om-korona-og-landbruket/id2694840/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2024.04.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk
http://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id627/
http://www.landbruksdirektoratet.no/
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/
https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/
http://www.innovasjonnorge.no/
http://www.arbeidsplassen.no/
http://www.landbrukstjenester.no/
https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/
https://www.smabrukarlaget.no/norsk-bonde-og-smabrukarlag/
https://www.smabrukarlaget.no/norsk-bonde-og-smabrukarlag/
http://www.skog.no/
http://www.norskog.no/
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Informasjon, tilbakemelding og dialog 

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

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

finner alle infoskrivene samlet her. For å få nyhetsvarsel er det viktig at du/dere abonnerer på 

nyhetssaker fra Fylkesmannen. Her kan du også krysse av for om du ønsker nyhetsvarsel om 

koronasaker.  

 

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. 

 

 

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: Fastsettelsesbrev – erstatning for avlingstap på grunn av manglende arbeidskraft  

 

 

 

 

Mottakerliste: 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Ringsaker kommune Pb 13 2381 BRUMUNDDAL 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE 

Løten kommune Pb 113 2341 LØTEN 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Etnedal kommune Kyrkjevegen 10, Bruflat 2890 ETNEDAL 

Folldal kommune Gruvvegen 1 2580 FOLLDAL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Nord-Odal kommune Herredsvg 2 2120 SAGSTUA 

Ringebu kommune Hanstadgate 4 2630 RINGEBU 

Tynset kommune Torvgt. 1 2500 TYNSET 

Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Grue kommune Pb 94 2261 KIRKENÆR 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/landbruk-og-mat---nyheter/2020/03/informasjon-til-lokal-landbruksforvaltning/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/
mailto:fminberedskap@fylkesmannen.no
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Trysil kommune Pb 200 2421 TRYSIL 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 

1989 

2940 HEGGENES 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lom kommune Midtgard 2686 LOM 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 OTTA 

Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 

Eidskog kommune Pb 94 2230 SKOTTERUD 

Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Kongsvinger kommune Postboks 900 2226 KONGSVINGER 

Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

 


