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Til   

kommunene i Innlandet v/ landbruksforvaltningen  

  

Infoskriv #4 | uke 16-2020   

Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen  
Hei, dette er fjerde brev i vår ukentlige informasjon til kommunene om saker som kan være til nytte 

for landbruksforvaltningen under dagens koronasituasjon.   

  

Utenlandsk arbeidskraft og karantenebestemmelser  

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst. Det reiser 

enkelte spørsmål knyttet til bl.a. den praktiske gjennomføringen. Vi har også tatt saken opp med 

nasjonale landbruksmyndigheter, med ønske om nasjonale retningslinjer. Det er uvisst om det vil bli 

utarbeidet noen slike. P.t. vises det kun til Mattilsynets og FHIs nettsider.   

  

Østre Toten kommune har for egen del utarbeidet retningslinjer ved bruk av utenlandsk 

arbeidskraft og praktisering av karantenebestemmelsene. Disse er sendt landbruksnæringa i 

kommunen og er vedlagt her til orientering, uten at Fylkesmannen har hatt anledning til å 

kvalitetssikre dem nærmere. I vedlagte brev er det også en lenke til bondelagets kjøreregler for 

utenlandsk arbeidskraft i karantene.   

  

Kontakt: Karoline Finstad Vold, fmhekfv@fylkesmannen.no  tlf. 62 55 12 30  

  

Avlingsskade og utvidelse av ordningen   

Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den 

også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Dette gir grøntprodusentene en 

trygghet og en kompensasjon dersom de ikke skulle klare å høste avlingene på normal måte i 

2020. Mer informasjon finner du her. 
 

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

  

Opplæringstilbud fra Skogkurs  

Det er sendt ut informasjon om “koronatilpassede” kurs i skogplanting, både til næringa og 

kommunene. Nå i forbindelse med plantesesongen er det behov for kurs, og man har derfor 

mailto:fmhekfv@fylkesmannen.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-risikoavlastning-for-grontprodusentene/id2696696/
mailto:fmhelmh@fylkesmannen.no
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funnet en løsning under forutsetning av at spesielle smittevernhensyn følges, bl.a. kun 

maks fire deltakere. Dersom en organisasjon, kommune eller enkeltperson bestiller hele 

kurs og selv står for organisering av deltakere, sted for kurs og info til deltakere, vil vi kunne 

opprettholde gammel kurspris. Det vil da bli sendt en felles faktura til arrangør. Se mer info 

på www.skogkurs.no   

 

Kontakt: Torfinn Kringlebotn, fmhetkr@fylkesmannen.no, tlf. 90983308  

  

Ekstraordinært tilskudd til vårplanting - status  

I går ble den endelige forskriften lagt fram: Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av 

skogplanter våren 2020. All skogplanting våren 2020 får et ekstraordinært plantetilskudd enten 

gjennom den nye tilskuddsordningen, eller gjennom tilskuddsordningen som følger av forskrift om 

tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Plantetilskuddet settes til 1,30 kroner per 

skogplante. Tilskuddsordningen finansieres gjennom omdisponerte midler under Landbrukets 

utviklingsfond (LUF). FMIN inviterer kommunene til et Teamsmøte om tilskuddsordningen over 

helga.  

  

Tilskudd til næringsaktører  

Tilskudd etter den nye midlertidige forskriften kan gis til skogeierandelslag og andre næringsaktører 

med tilsvarende sentral rolle i skogbruket som utfører planting på vegne av skogeier våren 2020. 

Søknad om tilskudd skal sendes til Landbruksdirektoratet så snart som mulig og senest innen 30. 

april 2020.  

  

Tilskudd til skogeier  

For plantearbeid som utføres av skogeier selv eller av andre aktører som skogeier engasjerer, skal 

tilskudd tilsvarende tilskuddssatsen dekkes gjennom tilskuddsordningen som følger av forskrift om 

tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-forskriften). Skogeier søker som vanlig til 

kommunen, og det er skogeier som er tilskuddsberettiget.  

  

Se også saken på vår hjemmeside: Ny tilskuddsordning for vårens skogplanting  

  

Kontakt: Torfinn Kringlebotn, fmhetkr@fylkesmannen.no, tlf. 90983308  

  

Midlertidig endring i IBU-forskriften   

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt midlertidige endringer i “Forskrift av 19. desember 

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

Den midlertidige bestemmelsen skal gjelde ut 2020 og kunne anvendes dersom prosjekter kan 

dokumentere vesentlige kostnadsøkninger, eller reduksjon av likviditet som følge av Covid-19-

utbruddet eller fallet i kronekurs.    

Mer informasjon om saken finner du her  

  

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

  

Kompensasjonsordning for næringslivet  

Foretak med minst 30 % omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan få kompensasjon fra 

staten. I landbruket vil dette særlig være aktuelt for de som driver tilleggsnæringer, for 

eksempel lokalmat, turisme, opplevelser eller Inn på Tunet. Kompensasjonsordningen skal bidra til 

at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen.   

http://www.skogkurs.no/
mailto:fmhetkr@fylkesmannen.no
https://www.regjeringen.no/contentassets/a4163f13598e46ec90b649fe31e4aa1f/midlertidig-forskrift-om-tilskudd----16.-april.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a4163f13598e46ec90b649fe31e4aa1f/midlertidig-forskrift-om-tilskudd----16.-april.pdf
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/ny-tilskuddsordning-for-varens-skogplanting/
mailto:fmhetkr@fylkesmannen.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-regelverk-for-investering-og-bedriftsutvikling-i-landbruket/id2696665/
mailto:fmhejst@fylkesmannen.no
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Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av reduksjon i omsetning, uunngåelige faste kostnader 

og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten (justeringsfaktor 90%) eller om man indirekte 

rammes av de innførte restriksjonene (justeringsfaktor 80%). Er man ikke pålagt å stenge, vil 

det videre trekkes fra en egenandel på kr 10.000.  Søknadsskjema vil tidligst bli tilgjengelig 17. april.  

  

Du finner mer informasjon her. 

Det er etablert en egen portal for ordningen: https://kompensasjonsordning.no/  

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

  

Budsjettdisponeringsfullmakt   

Vi minner om at dersom det er behov for at en annen kommunen skal behandle søknader om statlig 

tilskudd etter jordlova, må det foreligge en skriftlig fullmakt til kommunaldirektør i annen 

kommune. Om det er behov for tilgang i saksbehandlingssystemer, så er det Fylkesmannen som 

gir det.  

  

Kontakt: Haavard Elstrand, fmhehels@fylkesmannen.no, tlf. 62 55 12 05  

  

Info om planteverneksamen til kommunene  

Koronasituasjonen har medført problemer når det gjelder gjennomføring av 

autorisasjonskurs for plantevernmidler. Mattilsynet har laget et oppsett for hvordan 

kursene kan organiseres nå som vanlige klasseromskurs ikke er en mulighet. Det er derfor 

lagt til rette for at det kan gjennomføres hjemmeeksamen for autorisasjon for bruk av 

plantevern.  

Fylkesmannen har ansvar for eksamen. Man trenger å ha Word eller Adobe (gratisprogram) 

installert på PC før eksamen starter. Det vil sendes ut eksamen på e-post til avtalt 

klokkeslett. Eksamen besvares hjemme, alle hjelpemidler er tillatt. Eksamenstiden er satt til 

1,5 timer. Dere må sende ut utfylt eksamensbesvarelse før utløpt tidsfrist. Eksamen blir 

rettet og resultatet får dere tilsendt.  

Dette gjelder både fornying og førstegangs eksamen.  Ellers er som før også nettbasert kurs 

tilgjengelig  

for de som skal fornye.  

 

Kontakt: Thomas-Erik Smeby, fmoptes@fylkesmannen.no, tlf. 61 26 61 51  

 

Andre aktuelle saker  

Nå står våronna for døra, og i en artikkel på nettsiden vår gir vi noen signaler og presiseringer om 

årets søknadsomgang for regionale miljøtilskudd, spesielt for enkelte tiltak som må gjennomføres på 

våren eller i vekstsesongen. Den samme informasjonen blir også sendt pr. e-post til alle som søkte 

produksjonstilskudd i 2019 (eventuelt som SMS med lenke til nettartikkelen). Her er nettartikkelen.  

 

Kontakt: Stig Horsberg, fmopsho@fylkesmannen.no, tlf. 61 26 61 50  

  

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

• Ny tilskuddsordning for vårens skogplanting  

• Trygghet for grønnsaksprodusenter  

• Kjøp lokalt under påskehandelen  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/
https://kompensasjonsordning.no/
mailto:fmopggr@fylkesmannen.no
mailto:fmhehels@fylkesmannen.no
mailto:fmoptes@fylkesmannen.no
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/viktig-informasjon-om-regionale-miljotilskudd-for-varonna/
mailto:fmopsho@fylkesmannen.no
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/
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• 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, evt. 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: 

1 Landbruket og utenlandsk arbeidskraft - infoskriv fra Østre Toten 

 

 

 

  

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.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/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/
mailto:fminberedskap@fylkesmannen.no
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Mottakerliste: 

Folldal kommune Gruvvegen 1 2580 FOLLDAL 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Grue kommune Pb 94 2261 KIRKENÆR 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Løten kommune Pb 113 2341 LØTEN 

Ringsaker kommune Pb 13 2381 BRUMUNDDAL 

Tynset kommune Torvgt. 1 2500 TYNSET 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE 

Lom kommune Midtgard 2686 LOM 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 

Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 

1989 

2940 HEGGENES 

Kongsvinger kommune Postboks 900 2226 KONGSVINGER 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

Eidskog kommune Pb 94 2230 SKOTTERUD 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Etnedal kommune Kyrkjevegen 10, Bruflat 2890 ETNEDAL 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Nord-Odal kommune Herredsvg 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 

Ringebu kommune Hanstadgate 4 2630 RINGEBU 

Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Trysil kommune Pb 200 2421 TRYSIL 

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 

Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 OTTA 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

 


