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Infoskriv #5 | uke 17-2020  

Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen 
 

Hei!  

Dette er femte brev i vår ukentlige informasjon til kommunene om saker som kan være til 

nytte for landbruksforvaltningen under koronasituasjonen. Her finner du siste nytt siden 

forrige infoskriv. 

 

Barkbilleovervåking 2020 

En ny sommer står for døra og med noen gode vårdager vil barkbillene raskt bli aktive og 

sverme på de varmeste stedene. Det skal være overvåking av barkbillebestanden i år også 

og Fylkesmannen har sendt ut feromoner og reservedeler til de kommunene som er med i 

overvåkningen. Det er viktig å få ut fellene i god tid før det kan forventes sverming. Det 

vises til instruks fra NIBIO: 

https://www.nibio.no/tema/plantehelse/skadedyr/barkbilleovervaking/for-

deltakere-i-barkbilleovervakingen?locationfilter=true 

Første uke for tømming av feller er ifølge instruks fra NIBIO uke 21 deretter 24, 28 og 33. 

Fellene skal tømmes i starten av uken. Fangstskjema skal sendes til Fylkesmannen i 

Innlandet, Skog- og trebruk, etter tømming. Siste frist for innsending til Fylkesmannen er 

torsdag 20. august.  

På grunn av redusert mottak, ligger det nå mye tømmer ute i skogen. Vi hadde en varm 

sommer i 2018 med stor oppblomstring av barkbiller.  Det gikk bra sommeren 2019, siden 

vi hadde en forholdvis kjølig forsommer, men det ble varslet en oppgang i bestanden siste 

del av sommeren. Det er derfor viktig å følge med og ta de nødvendige forholdsregler. Det 

anbefales å følge med på eventuell tørke og vindfall i bestandskanter og om det går mye 

biller inn i liggende tømmer. Fylkesmannen vil minne om fristen skogeierne har for å 

transportere virke ut av skogen. Gran som er hogd før 1. juli skal være ute av skogen innen 

15. juli. Furu hogd før 1. juni skal være ute av skogen innen 1. juli.   

 

Kontakt: Gustav Uhnger, guuhn@fylkesmannen.no, tlf. 61 26 61 59 

Kontakt: Dagfinn Haget, fmhedha@fylkesmannen.no, tlf. 62 55 12 14 

https://www.nibio.no/tema/plantehelse/skadedyr/barkbilleovervaking/for-deltakere-i-barkbilleovervakingen?locationfilter=true
https://www.nibio.no/tema/plantehelse/skadedyr/barkbilleovervaking/for-deltakere-i-barkbilleovervakingen?locationfilter=true
mailto:guuhn@fylkesmannen.no
mailto:fmhedha@fylkesmannen.no
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Nettkurs Skogplanting er nå klart for påmelding - åpent for alle 

SKOGSKOLEN lanserte i går, torsdag 23.4, nettkurset om skogplanting. Kursets 

hovedmålgruppe er nye plantører, men det vil også passe for skogeiere og andre som 

ønsker en oppdatering. Koronasituasjonen og behov for mer lokal arbeidskraft, har 

framskyndet dette “grunnkurset” i planting.  Kurset gir grunnleggende innføring i 

skogplanting og skal gjøre deltakeren i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere 

planting i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS. Kan jo være smart både for 

effektivitet, arbeidsteknikk og faglig kvalitet.  

Prisen er 250,- kr. og kurset tar 2-3 timer å gjennomføre – på PC, nettbrett eller 

mobiltelefon. For mer informasjon og for påmelding, se på skogkurs.no. Kan dekkes av 

skogfond. 

 

Spørsmål og svar om korona og landbruket  

Det er mange spørsmål om koronasituasjonen i landbruket. I linken nedenfor er en liten 

oversikt over spørsmål som ofte er stilt, og svar på disse. Spørsmålene berører forhold 

knyttet til; avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft, råd til yrkesgrupper som skal til 

gårder, bønder og arbeidsforhold, dyr, dyrehold og dyretransport, veterinærer, 

skogplanting og kjæledyr.  

Se spørsmål og svar om koronasituasjonen i landbruket her. 

 

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

 

Utvida støtte til landbruk og landbruksbaserte næringar  

For å avgrense skadeverknadane av koronautbrotet for verksemder knytt til landbruket, 

utvidar Innovasjon Norge rammene for støtte til investeringar, bedriftsutvikling og vekst. 

Desse tiltaka utfyller dei generelle tiltaka Innovasjon Norge har iverksett overfor 

næringslivet i samband med korona-pandemien. Les mer her 

 

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

 

Risikoavlastning for grøntprodusentene ved mangel på arbeidskraft  

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten er blitt enige om utformingen 

av utvidelsen av avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt 

som følge av mangel på arbeidskraft. Formålet med utvidelsen er å skape trygghet for 

produsentene slik at de setter i gang med planlagt produksjon. Forslaget vil bli sendt ut på 

høring. Les mer her 

 

Kontakt: Lars Martin Hagen, fmhelmh@fylkesmannen.no, tlf.  62 55 12 54 

 

Mattilsynet skal utsette flere rutinetilsyn for å begrense kontakt mellom mennesker   

For å bidra i den nasjonale dugnaden for å hindre spredning av koronaviruset, har 

Mattilsynet inntil videre redusert rutinetilsyn som krever fysisk kontroll. Selv om det er 

smitteutbrudd jobber Mattilsynet fortsatt med å ivareta god dyre- og fiskevelferd og god 

helse hos planter, dyr og fisk. Les mer på Mattilsynet her, og svaret fra Bollestad til 

Stortinget her. 

https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=28375
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%2017.04.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk
mailto:fmhejst@fylkesmannen.no
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/utvidet-stotte-til-landbruk-og-landbruksbaserte-naringer/
mailto:fmopggr@fylkesmannen.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/risikoavlastning-for-grontprodusentene-ved-mangel-pa-arbeidskraft/id2698126/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2020.04.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk
mailto:fmhelmh@fylkesmannen.no
https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/hvordan_jobber_mattilsynet_med_koronavirusutbruddet.38059
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar-pa-skriftlig-sporsmal-om-mattilsynets-rutinetilsyn/id2698333/
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Merutgifter for kommunene ved håndtering av koronautbruddet  

Mandag denne uken fikk kommunene utbetalt ekstra rammetilskudd som følge av 

koronautbruddet. Beløpet skal kompensere kommunene sine økte utgifter og tapte 

inntekter. Informasjon om denne saken finner du her.  

 

Kontakt: Anne Kathrine Fossum, fmheakf@fylkesmannen.no, tlf.: 62 55 10 36 

 

Se våre nyhetssaker hos Fylkesmannen i Innlandet 

• 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/ 

• 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, 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.  

https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/merutgifter-for-kommunene-ved-handtering-av-koronautbruddet/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
mailto:fmheakf@fylkesmannen.no
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/
http://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id627/
http://www.landbruksdirektoratet.no/
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/
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/nb/innlandet/landbruk-og-mat/landbruk-og-mat---nyheter/2020/03/informasjon-til-lokal-landbruksforvaltning/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/
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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 

 

 

 

 

 

 

Mottakerliste: 

Eidskog kommune Pb 94 2230 SKOTTERUD 

Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 

Folldal kommune Gruvvegen 1 2580 FOLLDAL 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 

Lom kommune Midtgard 2686 LOM 

Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 

1989 

2940 HEGGENES 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

Etnedal kommune Kyrkjevegen 10, Bruflat 2890 ETNEDAL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Ringsaker kommune Pb 13 2381 BRUMUNDDAL 

Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 OTTA 

Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 

Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE 

mailto:fminberedskap@fylkesmannen.no
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Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Løten kommune Pb 113 2341 LØTEN 

Nord-Odal kommune Herredsvg 2 2120 SAGSTUA 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Trysil kommune Pb 200 2421 TRYSIL 

Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Grue kommune Pb 94 2261 KIRKENÆR 

Kongsvinger kommune Postboks 900 2226 KONGSVINGER 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Ringebu kommune Hanstadgate 4 2630 RINGEBU 

Tynset kommune Torvgt. 1 2500 TYNSET 

 


