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Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen 
Hei, dette er tredje brev i vår ukentlige informasjon til kommunene om saker som gjelder 

landbruksforvaltning under den alvorlige koronasituasjonen. Denne uka gjennomførte vi et møte 

med kommunene, via Teams, om arbeidskraft og beredskap i landbruket under koronasituasjonen. 

Takk til alle som kunne være med og takk for innspill og spørsmål! Dette infoskrivet gir 

forhåpentligvis svar på de fleste spørsmål som vi ikke fikk svart på under møtet. Ønsker alle lykke til 

videre med det viktige arbeidet dere gjør for landbruket i Innlandet. 

 

Status arbeidskraftsituasjonen pr. 3. april  

For endringer i nasjonalt regelverk - følg med på landbruksoppdateringer på regjeringen sin nettside 

og viktig informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen om 

koronaviruset. 

  

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. 

Mandag denne uken kom det på plass en endring i «Bortvisningsforskriften». Dette innebærer at 

grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i jordbruk, gartneri, skogbruk og 

matindustri. Denne endringen er svært viktig for landbruket. Mer om ordningen finner du her.  

 

Onsdag denne uken ble det også innført en ordning slik at det blir mer gunstig å kombinere 

dagpenger og sesongarbeid i landbruket. Ordningen innebærer at dagpengemottakere som 

arbeider i landbruket bare trenger å føre halvparten av timene på meldekortet. Mer om ordningen 

finner du her.  

 

Arbeids- og sosialdepartementet jobber også 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.   

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innreisemuligheter-for-eos-borgere/id2695783/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2031.03.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-gunstig-a-kombinere-dagpenger-og-sesongarbeid-i-landbruket/id2696023/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fornyelse-av-oppholdstillatelse-til-sesongarbeidere/id2694467/
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Fylkesmannen oppfordrer dere til å benytte nettstedene arbeidsplassen.no og landbrukstjenester.no  

for informasjon om formidling av jobber og arbeidskraft i landbruket. 

  

Se Nyhetssak hos Fylkesmannen i Innlandet  

Her ligger også en presentasjon av arbeidsplassen.no (utarbeidet av NAV). 

 

Kontakt:  

Karoline Finstad Vold, fmhekfv@fylkesmannen.no, 962 27 215 

Jorunn Stubsjøen, fmhejst@fylkesmannen.no, 928 22 707 

 

Karantene for sesongarbeidere - klargjøring av regler 

Hovedregelen er helt klar: Personer som ankommer Norge som sesongarbeidskraft, skal oppholde 

seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge (jf. forskrift om smitteverntiltak mv. ved 

koronautbruddet (Covid-19-forskriften)), før de kan begynne å jobbe. En person i karantene skal 

oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Det står videre at personen kan bare 

oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene 

som vedkommende bor sammen med, unngås. 

 

Vi har sammen med Juridisk enhet tolket disse bestemmelsene slik at eksempelvis en plantegjeng på 

fire arbeidere som kom sammen til Norge, og bor i samme husvære, kan i karantenetida også 

arbeide ute i skogen med skogplanting, forutsatt at de ikke har kontakt med andre. Da må alt 

nødvendig utstyr og mat mv. som arbeiderne trenger, leveres ut av en kontaktperson hos 

arbeidsgiver, normalt en skogbruksleder. 

 

Her er en lenke til det Bondelaget har skrevet om dette på nettsida si, med konkretisering av 

karantenebestemmelsene: https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/kjoreregler-for-

utenlandske-arbeidstakere-i-karantene 

 

Kontakt: Torfinn Kringlebotn, fmhetkr@fylkesmannen.no, 909 83 308 

 

Kurs og kompetanseheving 

Skogkurs har ut fra dagens situasjon framskyndet utvikling av nettkurs i skogplanting gjennom 

skognæringens fellessatsing på e-læring: SKOGSKOLEN. Dette vil, sammen med et 4-timers korona-

tilpasset feltkurs i planting, være minimum kompetansegrunnlag for ny arbeidskraft som må ha 

opplæring. Hensikten er at deltakeren skal lære seg å planlegge, gjennomføre og dokumentere 

plantearbeid i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS. Fokus er på kvalitet. Kurset blir 

ikke noe komplett kurs i skogplanting. 

 

Mange kommuner har oppfordret skogeiere til å plante mest mulig selv denne våren. Dette kan 

gjerne følges opp av tilbud om tilsvarende plantekurs gjennom Aktivt Skogbruk/Skogkurs. 

Det er bl.a. i samarbeid med Fylkesmannen utarbeidet et opplegg for kurs og praktisk oppfølging av 

nye plantører i felt i henhold til myndighetenes krav om redusert smitterisiko. For øvrig følges de råd 

som til enhver tid kommer fra Folkehelseinstituttet, og eventuelt lokale bestemmelser fra 

kommuneoverlegen. 

 

Skogkurs har den siste uka koordinert og jobbet fram en større søknad fra næringa om 

ekstraordinære kompetansemidler, med en rekke kompetansetiltak for skogsentreprenører inkl. 

https://arbeidsplassen.nav.no/
http://www.landbrukstjenester.no/
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/globalassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-mat/arbeidsplassen---ppt-foiler-til-arbeidsgivere---september-2019.pdf
mailto:fmhekfv@fylkesmannen.no
mailto:fmhejst@fylkesmannen.no
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/kjoreregler-for-utenlandske-arbeidstakere-i-karantene
https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/kjoreregler-for-utenlandske-arbeidstakere-i-karantene
mailto:fmhetkr@fylkesmannen.no
http://www.skogkurs.no/
https://www.skogkurs.no/kunnskapsskogen/artikkel.cfm?Id_art=20341
https://www.skogkurs.no/as/
https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=28371
https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=28371
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lærlinger. Mange av entreprenørene har måttet stoppe produksjonen, og er/blir permitterte. Det er 

søkt tilskudd fra ekstraordinære kompetansemidler (RK) hos Innlandet fylkeskommune. 

 

For øyeblikket har ikke Fylkesmannen i Innlandet oversikt over hvem som tilbyr kurs for opplæring i 

jordbruk og husdyrhold. 

 

Kontakt: Torfinn Kringlebotn, fmhetkr@fylkesmannen.no, 909 83 308 

 

Krisepakke skogbruk - status  

Det er i skrivende stund ikke offentliggjort endelig forvaltningsregler og nivå på det ekstraordinære 

tilskuddet til vårplanting. I utgangspunktet er det tenkt en omdisponert ramme på inntil 60 mill. kr. 

Landbruksdirektoratet sier kl. 13 i dag at det er forventet avklaring i løpet av dagen. Vil bli publisert 

på LMD sine sider, samt hos Landbruksdirektoratet. 

 

Det jobbes med en krisepakke for skogentreprenører på 60 mill. kr friske midler til skogsvei og drift, 

men dette vil dessverre ta lenger tid å få avklart. 

 

Kontakt: Torfinn Kringlebotn, fmhetkr@fylkesmannen.no, 909 83 308 

 

Innovasjon Norge – krisepakke  

Regjeringen og Innovasjon Norge har kommet med krisetiltak for norske bedrifter. Dette omhandler 

tiltak som også er aktuelle for landbruket. Inntil videre kan Innovasjon Norge tilby bl.a. følgende:  

Avdragsutsettelse på lån, lavere rente, lavere krav til sikkerhet og hensyn til forsinkelser og 

oppstartfinansiering.  Mer informasjon finner dere her.    

 

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

møter i forbindelse med Korona-situasjonen. 

 

Kontakt: Jorunn Stubsjøen, fmhejst@fylkesmannen.no, 928 22 707 

 

Endringer i regelverk for investering og bedriftsutvikling i landbruket 

Landbruks- og matdepartementet har i dag 3. april fastsatt midlertidige endringer i forskrift av 19. 

desember 2014 nr. 1816 om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-forskriften). 

Bakgrunnen for endringen er at det som følge av koronapandemien og fallende kronekurs, er behov 

for å kunne gi Innovasjon Norge hjemmel til å overskride bestemmelsene om maksimalt kronetak, 

eller maksimalt prosenttak, for støtte til investeringer. Les mer på regjeringen.no 

 

Kan landbrukskontorene beordres til andre samfunnskritiske oppgaver?   

Dette spørsmålet ble reist under møtet med kommunene 2. april. Vi viser til brev av 14. mars 2020 fra 

Nærings- og fiskeridepartementet om Personell innen den samfunnskritiske funksjonen forsyningssikkerhet. 

Departementet anser at verdikjeden for matforsyning er samfunnskritisk, og der en rekke type yrker, 

funksjoner og oppgaver knyttet til matforsyning konkret er listet opp bl.a. husdyrbrukere. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-

samfunnsfunksjoner/id2695609/?expand=factbox2695618. Landbruksforvaltningen er ikke listet konkret. 

Samtidig er det ingen tvil om at kommunene gjennom sin forvaltning av virkemidlene skal legge til rette 

for at matvareproduksjonen i jordbruket ikke stopper opp. Landbrukskontorene må ha personell som 

sikrer forvaltningen av disse kjernefunksjonene. Eventuelt personell som utfører oppgaver som ikke er like 

kritisk for å holde hjulene i gang i jordbruket, må kunne beordres til andre samfunnskritiske oppgaver i 

https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/vedtok-krisepakke-til-naringslivet.19784.aspx
mailto:fmhetkr@fylkesmannen.no
https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id627/
https://www.landbruksdirektoratet.no/
mailto:fmhetkr@fylkesmannen.no
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/
mailto:fmhejst@fylkesmannen.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-regelverk-for-investering-og-bedriftsutvikling-i-landbruket/id2696665/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2003.04.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/?expand=factbox2695618
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/?expand=factbox2695618
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kommunen ved behov. Det må med andre ord gjøres en konkret vurdering der driften av 

kjernefunksjonene sikres. 

 

Kontakt: Haavard Elstrand, fmhehels@fylkesmannen.no, 62551205 

 

Lokalmatproduksjon og grønt reiseliv  

Fylkesmannen i Innlandet jobber med å skaffe seg oversikt over situasjonen lokalmatprodusentene 

og tilbydere av landbruksbasert turisme befinner seg i under koronapandemien. Vi er i dialog med 

Innlandet fylkeskommune om oppfølging av disse aktørene som er tydelig berørt av krisen. 

Norges Bondelag gjennomfører en spørreundersøkelse mellom lokalmatprodusenter, 

reiselivsbedrifter, Inn på tunet tilbydere og andre som driver næringsutvikling tilknyttet gårdsdrifta. 

Svarfrist er 3. april og resultat fra undersøkelsen vil derfor foreligge med det første. Målet er å sikre 

et godt grunnlag i argumentasjonen for å innføre avdempende tiltak.  

 

Kontakt: Guri Grønolen, fmopggr@fylkesmannen.no, 61266138  

 

To gladsaker 

REKO-ringene i Innlandet er i full sving etter klarsignal fra helsemyndighetene og opplever økt 

interesse og betydelig vekst. Eksempelvis har REKO-ring Valdres fått over 300 nye medlemmer i sin 

Facebook-gruppe de siste dagene, og REKO-ringen Lillehammer tilbyr en påskespesial- utlevering 

som ligger an til å gi god omsetning for mange leverandører.  

 

Bakken Øvre gårdsmat tapte store beløp og salgskanaler “over natten”. I løpet av en helg snudde de 

helt om og etablerte www.stuttrestmat.no. De leverer nå mat på døra til forbrukermarkedet fra 

nærmere 30 lokale produsenter. De tilbyr lokale produkter og ferdiglaget mat rett hjem. Permitterte 

ansatte er tilbake til arbeid.  

 

Vi ser at flere aktører har snudd tvert om og gjør det samme, blant annet Bondens Utlevering som er 

et samarbeid mellom Hanen, Norsk Gardsost og Bondens Marked. Første utlevering er prøvd ut i 

Asker.    

 

Påsken står for døren og vår oppfordring er: Kjøp lokalt under påskehandelen! 

 

Kontakt:  

Turid Windjusveen Olsen, fmhetwo@fylkesmannen.no, 62551228 

Merethe Sandum, mesan@fylkesmannen.no 62551247 

Ivar Lorentzen, FMOPILZ@fylkesmannen.no, 61266139 

Guri Grønolen, FMOPGGR@fylkesmannen.no, 61266138 

 

Se våre nyhetssaker hos Fylkesmannen i Innlandet (noen er omtalt tidligere i infoskrivet) 

- Permittert og jobb i landbruket 

- EØS-borgere kan jobbe i landbruket 

- Ekstraordinært tilskudd til skogplanting 

-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: 

mailto:fmhehels@fylkesmannen.no
mailto:fmopggr@fylkesmannen.no
http://www.stuttrestmat.no/
mailto:fmhetwo@fylkesmannen.no
mailto:mesan@fylkesmannen.no
mailto:FMOPILZ@fylkesmannen.no
mailto:FMOPGGR@fylkesmannen.no
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/skogbruk/ekstraordinart-tilskudd-til-skogplanting/
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/
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• Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/ 

• 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 

 

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.  

 

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. 

 

Til Norge fra bonden: Ring helga inn med stabbursklokkene. 

Dette er et initiativ som startet på Facebook forrige lørdag. Initiativtakerne 

skriver: - Bli med og lag høytidsstund! I byene spilles og synges det fra 

balkongene, på bygda har vi stabbursklokker! La stabbursklokkene dine spille 

konsert som virkelig høres, til folket fra bonden! Det ligger en mektig 

symbolikk i at bonden nå tar i bruk stabbursklokka for å varsle om at Alt blir 

bra. Fylkesmannen oppfordrer til å bli med på dugnaden og ringe i 

gardsklokker rundt om i Innlandet. Det vil bli ringt kl. 17:00 både 4. og 11. 

april og kanskje flere lørdager framover. 

God påske!  
 

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 

  

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

 


