
 

 

Til kommunene i Innlandet v/ landbruksforvaltningen 

 

Infoskriv #7 | uke 19-2020  

Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen 

Hei!  
Dette er sjuende 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. 

 

Ny tiltakspakke: 50 millioner til skogsentreprenører 
Regjeringen har forslag om å bevilge 50 mill. kroner i revidert statsbudsjett som en tiltakspakke 

for å holde aktiviteten oppe i skogbruket. Det er et hovedpoeng å vri aktivitet over på 

tømmersortimenter som det er etterspørsel etter, og så raskt som mulig iverksette tiltakene. 

Saken skal behandles i revidert statsbudsjett 12. mai, men det er usikkert om ikrafttredelse kan 

skje før endelig vedtak i Stortinget, normalt i slutten av juni. 

Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag å komme med anbefaling om hvordan disse midlene 

best kan brukes, i samråd med næringen og skogmyndighetene i fylker og kommuner. 

Fylkesmannen er nå i dialog med Landbruksdirektoratet, hvor det nå jobbes med innretningen 

av tiltakspakken, med en foreløpig bruttoliste: Tilskudd til førstegangstynning, tilskudd til 

framdrift av energiråstoff fra tidlig tynning, tilskudd til taubanedrift, driftstilskudd til drifter med 

lang terrengtransport, driftstilskudd til drifter i mellomvanskelig terreng, driftstilskudd til 

fjellskoghogst, tilskudd til markberedning og tilskudd til utbedring av flaskehalser på 

skogsbilveier. Les mer om tiltakspakken på Landbruks- og matdepartementets nettsider. 

 

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

 

Innlandskogbruket i tall 2019 
Rapport 4/2020 Innlandsskogbruket i tall - Skogstatistikk og skogfondregnskapet 2019, er endelig 

klar for publisering etter en del “koronaforsinkelse”. Den vil i dag bli lagt på hjemmesiden til 

Fylkesmannen i Innlandet, under Publikasjoner. 

 

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

 

Åpner for innreise for sesongarbeidere i landbruket  

Regjeringen har besluttet at det skal åpnes for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal 

arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.  

Det er gjort endringer i regelverket som innebærer at sesongarbeidere fra land utenfor EØS som 

skal arbeide i landbruket, kan komme til Norge. Det er mange produsenter som i mange år har 

benyttet seg av sesongarbeidere fra tredjeland. 

Selv om det åpnes for at sesongarbeidere i landbruket nå kan reise inn i Norge, vil det kunne 

være praktiske utfordringer knyttet til gjennomføringen av dette, bl.a. at de fleste av Norges 

visum-søknadssentre i utlandet inntil videre er stengt og at det er begrenset flytrafikk.  

Det understrekes at sesongarbeiderne må overholde de til enhver tid gjeldende reglene om 

karantene etter ankomst fra utlandet. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekstraordinar-tiltakspakke-for-skogbruket-pa-50-millioner-kroner/id2701168/
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En smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet er under utarbeidelse. 

Denne forventes å bli vedtatt en av de nærmeste dagene. 

Se nyhetssak hos Fylkesmannen i Innlandet 

Les mer om saken på Regjeringen.no sine nettsider. 

 

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

 

Fylkesmannen prioriterer kontroll av kommunenes forvaltning av tilskuddsordninger 

innenfor landbruket  
Fylkesmannen planlegger å gjennomføre forvaltningskontroll av tilskuddsordninger innenfor 

landbruket i løpet av juni og august-september. Utpekte kommuner vil få brev med nærmere 

informasjon i løpet av kort tid. Som følge av situasjonen i tilknytning til Covid-19, vil 

forvaltningskontrollene gjennomføres som digitale møter.  

Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet har forventninger om at 

Fylkesmannen prioriterer forvaltningskontroll av kommunene til tross for den situasjonen som 

er nå. Vi er oppmuntret til å ta i bruk digitale verktøy for å gjennomføre møter og gjennomføre 

dokumentkontroller for å kontrollere om kommunene har rutiner og systemer i 

tilskuddsforvaltningen. Siste uke er tiltakene knyttet til Covid-19 for å åpne samfunnet igjen, blitt 

løst noe opp. Dersom Fylkesmannen sammen med kommunene vurderer at smittevernreglene 

kan overholdes, kan det dermed gjennomføres fysiske møter. Det er altså opp til Fylkesmannen 

å vurdere hvordan forvaltningskontroll skal gjennomføres. Fylkesmannen i Innlandet vurderer at 

forvaltningskontrollene hovedsakelig gjennom føres som digitale møter.  

Landbruksdirektoratet presiserer også at stedlige kontroller kan gjennomføres. De må 

gjennomføres på en måte som gjør at de tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende 

smittevernregler som ivaretar egne ansatte og de man skal kontrollere. Under vurdering av 

hvilke kontrolltiltak som er mest effektive, må det nå tas hensyn til smitteverntiltak i større grad 

enn hva som har vært normalt. Dersom man kommer til at stedlig kontroll kan gjennomføres, 

blir det pekt på at det er viktig med en god dialog om ivaretakelse av smittevernreglene med den 

som skal kontrolleres. Det bør være en omforent plan om gjennomføringen før kontrollinstansen 

møter opp på stedet. Landbruksdirektoratet oppfordrer også samtidig til å finne alternative 

måter enn stedlig kontroll for å kontrollere opplysningene, slik at belastningen som følge av 

smitteverntiltakene blir minst mulig. Eventuelle minimumskrav til antallet stedlige kontroller kan 

ses bort fra så lenge smitteverntiltakene gjelder.  Fylkesmannen i Innlandet vil ta nærmere 

kontakt dersom vi vurderer situasjonen slik at stedlig kontroll skal gjennomføres. 

Kontakt: Sissel Tørud, fmopsto@fylkesmannen.no, tlf. 61 26 61 53 

 

Pressekonferanse med landbruket i Innlandet  

Ukas pressekonferanse hadde landbruk som tema, og både bondelaget og bonde- og 

småbrukerlaget var gjester og hadde hvert sitt innlegg om situasjonen i landbruket nå. 

Pressekonferansen kan du se under “Landbruk og mat - nyheter” så fort den er publisert. 

 

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

 

Kompensasjon av utgifter til dyrehold i opplevelsesnæringer  
Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål om 

tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall der en virksomhet er stengt ned av 

staten, men av hensyn til andre offentligrettslige krav ikke kan permittere.  Teknisk løsning av 

https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/sesongarbeidere-i-landbruket/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-for-innreise-for-sesongarbeidere-i-landbruket/id2701300/
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dette elementet har så langt ikke vært klart, men vil komme på plass for søknader i midten av 

mai, med etterbetaling for mars der det er aktuelt 

Les mer på Landbruks- og matdepartementet sine nettsider  
 

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

 

Forlengelse av skyteprøve 

Koronasituasjonen gjør det vanskelig for storviltjegere å avlegge skyteprøve. Miljødirektoratet 

åpner derfor for at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021. 

Endringen gjelder ikke for nye jegere og jegere som ikke har rapportert at de jaktet i fjor. Disse 

må fortsatt avlegge årlig skyteprøve. Les mer på Miljødirektoratet sin hjemmeside 

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

 

Notat om regler for veterinærtjenester under koronakrisen  
Landbruksdirektoratet i samarbeid med Mattilsynet har sendt ut et notat som omhandler regler 

for veterinærtjenester under koronakrisen. Notatet beskriver kommunenes ansvar for å 

organisere veterinærvakt, om vaktdistrikter kan samarbeide om vakt, om kostnadsdekning i 

tilfelle mangel på personell til vakt, om veterinærer og eventuell beordring til utføring av 

oppgaver for kommunene, om veterinærer i karantene kan arbeide med dyr m.m. Det er også 

nevnt en endring i regler for tilskudd til veterinærreiser ved bruk av skyssbåt/beredskapsfartøy 

(Fylkesmannens kommentar: det siste får neppe anvendelse i Innlandet). 

Les mer hos Landbruksdirektoratet  

 

Kontakt: Torgeir Onsrud, fmopton@fylkesmannen.no, tlf. 61 26 61 46  

 

Andre saker 

Etablering av regionalt partnerskap for landbruket 

Partnerskap for landbruket hadde sitt første møte torsdag 7. mai. Målet er å styrke landbruket i 

regionen. Les hele saken hos Fylkesmannen i Innlandet. 
 

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

 

Se våre nyhetssaker hos Fylkesmannen i Innlandet 

• 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 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar-pa-skriftlig-sporsmal-om-kostnader-til-dyrehold/id2701230/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2006.05.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk
mailto:fmopggr@fylkesmannen.no
https://www.miljodirektoratet.no/naringsliv/korona/jakt/
mailto:fmopggr@fylkesmannen.no
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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/


 

 

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 

 

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 
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