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Til kommunene i Innlandet v/landbruksforvaltningen 

 

Infoskriv #5 | uke 22-2021 

Kommunal landbruksforvaltning og koronasituasjonen 

 

Hei! 

Våren 2020 da samfunnet stengte ned på grunn av koronapandemien, startet Statsforvalteren i 

Innlandet (tidligere Fylkesmannen i Innlandet) med å sende ut infoskriv til kommunene om saker 

som kunne være til nytte for landbruksforvaltningen. Vi fortsetter med å sende infoskriv i 2021 når 

det er behov. 

 

Tilskudd til opplæring i grøntnæringen 

Grøntprodusenter kan nå søke Landbruksdirektoratet om tilskudd til opplæring av arbeidskraft for 

sesongen 2021. Produsenter av grønnsaker, frukt, bær eller poteter kan søke. 

– Tilskudd til opplæring er en håndsrekning til grøntprodusenter som vil lære opp arbeidstakere som 

allerede er i landet. Vi håper at tiltaket vil ha positiv effekt også på lengre sikt, ved at flere kan få sin 

første arbeidserfaring i landbruket og bli inspirert til å fortsette, sier Jørn Rolfsen, administrerende 

direktør i Landbruksdirektoratet. Den nye arbeidstakeren må ha behov for opplæring, og kan ikke ha 

vært ansatt hos foretaket tidligere. Landbruksdirektoratet tar forbehold om at avsetting av midler til 

ordningen blir vedtatt i revidert nasjonalbudsjett. Dette skal behandles av Stortinget 18. Juni. 

Les mer om ordninga på landbruksdirektoratets nettsider: 

Tilskudd til opplæring i grøntnæringen - Landbruksdirektoratet 

 

Justering i vurderingskriterier for unntak fra innreiserestriksjoner i grøntnæringen  

Foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt og bær kan søke om unntak fra 

innreiserestriksjonene. Det åpnes nå for at også tre års relevant erfaring fra grøntnæringen kan gi 

grunnlag for innreise. Så langt har det som hovedregel kun blitt godkjent innreise for utlendinger 

som enten har jobbet hos foretaket før, eller som kan vise til fagbrev eller dokumentasjon på annen 

relevant utdanning. 

Endringen iverksettes fordi det i tiden fremover i all hovedsak er relevant praktisk erfaring som er 

viktig for arbeidsoppgavene som skal utføres, f.eks. innhøsting. 

Mer om ordningen og de justerte vilkårene kan du lese her 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/nyhetsrom/nyhetsarkiv/tilskudd-til-opplaering-i-grontnaeringen
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soknad-om-unntak-fra-innreiserestriksjonene-for-grontnaeringen
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Ekstraordinært plantetilskudd og plantesituasjonen våren 2021 

Regjeringen har nå vedtatt en midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter 

våren 2021. Den har fastsatt et tilskudd på kr 1,20 som skal dekke merkostnader for opplæring og 

andre utgifter fordi det er innreiserestriksjoner for utenlandsk arbeidskraft. Tilskuddet ytes direkte 

til de store skogplanteaktørene som skogandelslag og andre sentrale næringsaktører. Skogeier som 

planter eller organiserer arbeidet selv kan søke kommunen om tilskudd innen 01.09.2021.   

Les mer om ordningen under:   

https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/skogbruk/ekstraordinart-plantetilskudd-

2021/ 

Forvaltningen av tilskuddet vil foregå på samme måte som det ekstraordinære tilskuddet ble 

administrert i 2020.  Om det er spørsmål til forvaltningen, ta kontakt med Dagfinn Haget, 

fmhedha@statsforvalteren.no, tlf. 62 55 12 14 eller Hilde Holm, hilde.holm@statsforvalteren.no tlf. 

62 55 12 35.  

 
Plantesituasjonen 

Statsforvalteren har forhørt seg om situasjonen for vårplantingen. Det er både skoleelever, 

studenter og voksne som driver med planting for de store aktørene. Samtidig er det også langt flere 

skogeiere som står for skogplantingen selv i år enn tidligere.  Det har dessverre gått ut litt færre 

planter fra lager enn ønskelig, men det har også vært rimelig bra framdrift og de som planter gjør en 

stor innsats! Likevel er signalene at ikke riktig alle skogplantene vil bli plantet ut om situasjonen ikke 

endrer seg. Det er fortsatt litt uoversiktlig hvordan resten av sesongen blir, så Statsforvalteren 

oppfordrer derfor kommunene til å ha kontakt med skognæringen og bidra til at situasjonen løses 

så bra som mulig, der det trengs.  

Kontakt: Carl Olav Holen, caoho@statsforvalteren.no, tlf. 61 26 61 55 

 
Landbruksdirektoratet har fått nye nettsider  

I januar i år lanserte Landbruksdirektoratet (Ldir) nye nettsider. Ved lansering var nettsidene en 

basisversjon. Mye innhold var på plass, men en god del tilpasninger og forbedringer gjenstod, dette 

gjaldt ikke minst sidene for forvaltningen. På bakgrunn av mange og konstruktive tilbakemeldinger, 

lanserte Ldir i midten av mai nye sider for forvaltningen. 

 

To likeverdige nettsteder tilpasset brukerne  

De nye nettsidene kan betraktes som to nettsteder: 

• Landbruket: For bonden, skogeieren, reineieren, eiere av landbrukseiendom, osv. 

• Forvaltningen: For oss som jobber med landbruk hos statsforvalteren og i kommunene 

Denne to-delingen er gjort for å tilpasse innhold og tjenester til to hovedgrupper av brukere som har 

svært forskjellige behov. 
 

Hva er nytt i ny versjon? 

 På de nye sidene for forvaltningen finner dere: 

• Fagsider for jordbruk, skogbruk, eiendom og reindrift 

• Veivisere: Samlesider med informasjon om en ordning 

• Side for søk og filtrering i regelverk og kommentarer til regelverk 

• Side for søk og filtrering i digitale tjenester og pdf-skjema 

 

 

https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/skogbruk/ekstraordinart-plantetilskudd-2021/
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/skogbruk/ekstraordinart-plantetilskudd-2021/
mailto:fmhedha@statsforvalteren.no
mailto:hilde.holm@statsforvalteren.no
mailto:caoho@statsforvalteren.no
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En påminnelse  

Vi minner om at lenker fra kommunenes nettsider til Landbruksdirektoratets nettsider må 

oppdateres. 

 

Se våre siste nyhetssaker om korona hos Statsforvalteren i Innlandet  

Ekstraordinært plantetilskudd 2021 

Vel gjennomført vårklipping av sauen 

Kontroll av søknader om produksjonstilskudd våren 2021 
Erstatning ved produksjonssvikt i grøntnæringen 

Treng du dokumentasjon for å bruke utanlandsk arbeidskraft i grøntnæringa? 

Inn på tunet og sårbare eldre 

Utfordringar med sesongarbeidskraft i landbruket også i 2021 

  

Nyttige lenker for å følge med på “koronasaker”  

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  

Gartnerhallen: https://gartnerhallen.no/  

Norsk Sau og Geit (NSG): https://www.nsg.no/  

 

Informasjon, tilbakemelding og dialog 

Statsforvalteren i Innlandet ønsker en tett dialog med landbrukskontorene under koronapandemien. 

Vi vil primært benytte nettsiden vår som hovedkanal for å informere, supplert med denne typen 

infoskriv ved behov. Du finner alle infoskrivene samlet her.  

For å få nyhetsvarsel må man abonnere på nyhetssaker fra Statsforvalteren. Her kan du i tillegg 

krysse av for om du ønsker nyhetsvarsel om koronasaker.  

Statsforvalteren har behov for tilbakemelding fra dere/landbrukskontorene på problemstillinger og 

saker som måtte dukke opp. Ta kontakt med oss om du har innspill eller spørsmål. 

  

 

Vennlig hilsen 

 

Haavard Elstrand                       Erik Lagethon                     Kjell Joar Rognstad 

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

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/skogbruk/ekstraordinart-plantetilskudd-2021/
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/husdyr/vel-gjennomfort-varklipping-av-sauen-i-innlandet/
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/produksjonstilskudd2/kontroll-av-soknader-om-produksjonstilskudd-varen-2021/
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/landbruk-og-mat---nyheter/2021/04/erstatning-ved-produksjonssvikt-i-grontnaringen/
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/landbruk-og-mat---nyheter/2021/03/treng-du-dokumentasjon-for-a-bruke-utanlandsk-arbeidskraft-i-grontnaring/
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/naringsutvikling/inn-pa-tunet/inn-pa-tunet-og-sarbare-eldre/
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/landbruk-og-mat---nyheter/2021/02/utfordringar-med-sesongarbeidskraft-i-landbruket-ogsa-i-2021/
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/
http://www.skog.no/
http://www.norskog.no/
https://gartnerhallen.no/
https://www.nsg.no/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/landbruk-og-mat---nyheter/2020/03/informasjon-til-lokal-landbruksforvaltning/
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/abonnement/
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Mottakerliste: 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Eidskog kommune Pb 94 2230 SKOTTERUD 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Tynset kommune Torvgt. 1 2500 TYNSET 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 OTTA 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Etnedal kommune Kyrkjevegen 10, Bruflat 2890 ETNEDAL 

Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 

Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Grue kommune Pb 94 2261 KIRKENÆR 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Kongsvinger kommune Postboks 900 2226 KONGSVINGER 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Folldal kommune Gruvvegen 1 2580 FOLLDAL 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 

Nord-Odal kommune Herredsvg 2 2120 SAGSTUA 

Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 

Øystre Slidre kommune Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Ringsaker kommune Pb 13 2381 BRUMUNDDAL 

Ringebu kommune Hanstadgate 4 2630 RINGEBU 

Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 

Trysil kommune Pb 200 2421 TRYSIL 

Løten kommune Pb 113 2341 LØTEN 

Lom kommune Midtgard 2686 LOM 

 


