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Til kommunene i Innlandet v/landbruksforvaltningen 

 

Infoskriv #8 | uke 21-2020  

Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen 
Hei!  

Dette er brev nr. 8 i vår informasjon til kommunene om saker som kan være til nytte for 

landbruksforvaltningen under koronasituasjonen. Her finner du siste nytt siden forrige infoskriv. 

 

 

Ny smittevernveileder for produsenter av frukt, bær og grønnsaker og potet 

Mange produsenter og kommuner har ventet på denne veilederen og får her konkrete råd og 

veiledning om hvordan de skal legge til rette for arbeidstakere som skal være med på årets 

innhøsting. 

Les mer om dette i vår nyhetssak.  

 

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

 

Risikoavlastning i grøntsektoren i koronatider  

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring i avlingssviktforskriften som skal sørge for 

økonomisk støtte til grøntsektoren for tap pga. restriksjoner under koronapandemien.  
Lenke til Landbruks- og matdepartementet sin kunngjøring om ordningen 
Les mer i vår nyhetssak. 

 

Kontakt: Thomas Smeby FMOPTES@fylkesmannen.no Tlf.: 61266151 

 

Tiltakspakke i skogbruket. Status og info fra Landbruksdirektoratet 20.5.2020 

Arbeidet med lansering av tiltakspakke for skogbruket pågår for fullt. 

Selv om det formelt er slik at ingenting er klart før alt er klart, så ser vi det som viktig å orientere om 

status. Da kan aktørene forberede seg på hva som kommer, slik at ordningen raskt kan tas i bruk på 

en effektiv måte. 

• Det er forslått 50 mill. kr for å opprettholde aktivitet for skogsentreprenører. Dette er et 

sårbart ledd i verdikjeden, dersom det kommer til lengre driftsstans. Stortinget skal vedta 

bevilgningen, men det er altså svært sannsynlig at det kommer friske midler på bordet som 

koronatiltak. Tidspunkt for formelt bevilgningsvedtak er det Stortinget som styrer. 

https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/smittevernveileder-for-frukt-og-gront-pa-plass/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
mailto:fmhekfv@fylkesmannen.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-i-forskrift-om-erstatning-ved-klimabetingede-skader-i-plante--og-honningproduksjon/id2701587/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/risikoavlastning-i-grontsektoren/
mailto:FMOPTES@fylkesmannen.no
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• Det blir en midlertidig forskrift for tiltakspakka. Utkast til forskrift er på det nærmeste ferdig 

og kommer på kort høring en av de nærmeste dagene. Pr i dag er det vanskelig å se at 

forskriften kan bli fastsatt før vi er over i juni.  

• Det er sannsynlig at Fylkesmennene blir vedtaksmyndighet for tilskudd etter forskriften. Og 

at kommunene involveres ved at de tar imot søknadene og forbereder sakene, omtrent etter 

samme mal som vi hadde for driftstilskudd gjennom NMSK fram til 2020. 

• Landbruksdirektoratet orienterte fylkene om mulig innretning av tilskuddet den 18.5. I 

hovedsak vil dette bli innretningen, med tilskudd til tynningsdrifter og andre drifter med 

høye driftskostnader spesifisert i liste, samt taubanedrift. Tilskudd utløses der 

driftskostnaden overstiger en inngangsverdi. 

• Videre ser det ikke ut til at tiltaksmidlene er overførbare til neste år, det betyr at ordningen 

må avsluttes på inneværende år og at frister for søknad og behandling må avpasses til det. 

Fylkesmannen ønsker så fort som mulig å drøfte med kommunene og næringsaktørene regionalt 

om hvilke type drifter som er mest formålseffektive i den enkelte region, og i fellesskap arbeide for 

at det er disse driftene som blir omsøkt og prioritert. Og formålet er altså å opprettholde aktivitet for 

skogsentreprenører ved å vri hogsten over på sortimenter det er avsetning for, eller på drifter som 

produserer mindre volum. Det legges ikke opp til formelle forskrifter eller retningslinjer regionalt. 

 

Kontakt: Torfinn Kringlebotn, FMHETKR@fylkesmannen.no  tlf. 62551221 

 

Forvaltning av det ekstraordinære plantetilskuddet 

Vi har fått noen spørsmål om forvaltningsrutiner for det ekstraordinære plantetilskuddet, og da 

spesielt det som gjelder tilskuddskoder (strøkkoder). Se veilederen for registrering i ØKS som 

Landbruksdirektoratet har utarbeidet: Last ned veilederen her. Informasjon om det ekstraordinære 

plantetilskuddet kan dere også finne på direktoratets nettsider.  

Aktørene i Innlandet som får tildelt tilskudd direkte fra Landbruksdirektoratet er:  

SB-skog, Viken Skog SA, Glommen Mjøsen Skog SA, Glommen Skog AS og Nortømmer AS. 

 

Kontakt: Dagfinn Haget, fmhedha@fylkesmannen.no, tlf. 916 81 945 

 

Andre saker 

Veileder for planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i natur-, frilufts- og 

reindriftsområder (LNFR-området) 

Veilederen skal vise hvordan kommunene i medhold av plan- og bygningsloven (pbl), kan styre 

spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen spredtbebyggelse innenfor områder avsatt til 

landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) i kommunale arealplaner. Les mer hos 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

Erik Lagethon blir ny leder for enhet Jord og mat 

Erik Lagethon er tilsatt som ny avdelingsdirektør i enheten Jord og mat og tiltrer stillingen 24. august. 

Lagethon er utdannet ved Norges Landbrukshøgskole og har de siste årene vært tilsatt i 

Oppland fylkeskommune. Der jobber han bl.a. med næringsutvikling, utviklingsstrategier, 

verdiskapning, bioøkonomi, energi og klima. Lagethon er også daglig leder for Oppland 

fylkeskraft og for Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i Oppland. Han har tidligere 

erfaring fra bl.a. Landbruksdepartementet og fra stilling som enhetsleder for landbrukskontoret 

i Gausdal kommune. 

 

 

mailto:FMHETKR@fylkesmannen.no
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogberedskap/koronasmitte/ekstraordin%C3%A6rt-plantetilskudd/_attachment/79064?_ts=171a5c43ae8&download=true
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogberedskap/koronasmitte/ekstraordin%C3%A6rt-plantetilskudd
mailto:fmhedha@fylkesmannen.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planlegging-for-spredt-bolig--fritids--og-naringsbebyggelse-i-landbruks--natur--frilufts--og-reindriftsomrader-lnfr-omrader/id2696910/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2015.05.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk
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Se våre nyhetssaker hos Fylkesmannen i Innlandet 

• Risikoavlastning i grøntsektoren i koronatider 

• Smitteveileder for frukt og grønt på plass 

• Vil klare å holde matproduksjonen på normalt nivå 

• 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 

 

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 

 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/risikoavlastning-i-grontsektoren/
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/smittevernveileder-for-frukt-og-gront-pa-plass/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/vil-klare-a-holde-matproduksjonen-pa-normalt-niva/
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/sesongarbeidere-i-landbruket/
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/
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/
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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Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Mottakerliste: 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 OTTA 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE 

Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 

Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 

Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 

Etnedal kommune Kyrkjevegen 10, Bruflat 2890 ETNEDAL 

Grue kommune Pb 94 2261 KIRKENÆR 

Lom kommune Midtgard 2686 LOM 

Løten kommune Pb 113 2341 LØTEN 

Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

Folldal kommune Gruvvegen 1 2580 FOLLDAL 

Ringsaker kommune Pb 13 2381 BRUMUNDDAL 

Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Eidskog kommune Pb 94 2230 SKOTTERUD 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Kongsvinger kommune Postboks 900 2226 KONGSVINGER 

Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Trysil kommune Pb 200 2421 TRYSIL 

Tynset kommune Torvgt. 1 2500 TYNSET 

Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Nord-Odal kommune Herredsvg 2 2120 SAGSTUA 

Ringebu kommune Hanstadgate 4 2630 RINGEBU 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

 


