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Til kommunene i Innlandet v/ landbruksforvaltningen 

 

Infoskriv #9 | uke 23-2020  

Lokal landbruksforvaltning og koronasituasjonen 
Hei! Dette er brev nr. 9 i vår informasjon til kommunene om saker som kan være til nytte for 

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

 

Avlingssviktordningen, høring om nye satser for grønt, bær og veksthus  

Som tidligere nevnt har Landbruksdepartementet fastsatt endringer i erstatningsforskriften , og nå 

skal Landbuksdirektoratet gjøre endringer i den tilhørende sats- og beregningsforskriften. Forslag til 

endringer er sendt på høring og høringsdokumentene finnes på Landbrukssdirektoratets 

høringssider. Høringen er åpen, men kommunene har ikke mottatt høringsbrevet direkte. 

Fylkesmannen skal vurdere å sende inn høringsuttalelse og tar imot innspill om kommunene har 

dette. 

Dette gjelder altså kulturer med grønt, bær, potet og veksthus som krever sesongbasert 

arbeidskraft. Foretaket må melde fra til kommunen tidlig og dokumentere mangel på arbeidskraft 

og de tiltak foretaket har gjort for å skaffe alternativ arbeidskraft. Det forventes at foretaket utfører 

alle nødvendige tiltak for å få høstet så stor avling som mulig, f.eks. ved å benytte norsk arbeidskraft, 

benytte "selvplukk" der det er mulig, eller ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi. Det vil kanskje også 

være mulig å søke etter arbeidskraft i andre land med mindre omfattende restriksjoner enn det 

landet der foretaket normalt henter sine sesongarbeidere. 

 
Kommunene berøres bl.a. av endringene ved at det er foreslått krav om 100 % stedlig kontroll av 

foretak som søker om avlingssvikt pga. mangel på arbeidskraft, mot 10 % ved klimabetinget 

avlingssvikt. Landbruksdirektoratet vil i rundskriv gi nærmere beskrivelse av hvordan den stedlige 

kontrollen skal foregå, men skal det være noen hensikt må det etter vår vurdering skje i 

vekstsesongen mens det enda er avling av høstbar kvalitet. Vi ber derfor berørte kommuner være i 

forkant på dette for å unngå at kontrollen blir for sein.   

  

Forskriftsendringene skal være på plass i løpet av juli måned.  Nye søknadsskjema i ELF for 

avlingssvikt pga. manglende arbeidskraft skal være klare medio juli, og endelig utsending av 

rundskriv medio august.  

 

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

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/risikoavlastning-i-grontsektoren/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/om-landbruksdirektoratet/service-og-innsyn/horinger/h%C3%B8ring-av-endringer-i-sats-og-beregningsforskriften-pga.koronapandemien
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/om-landbruksdirektoratet/service-og-innsyn/horinger/h%C3%B8ring-av-endringer-i-sats-og-beregningsforskriften-pga.koronapandemien
mailto:fmhelmh@fylkesmannen.no
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Tiltakspakke skog - høringssvar og status per 4.6 

Etter innspillsmøtet på Teams med kommunene forrige fredag, fikk vi mange gode innspill som vi i 

stor grad prøvde å inkludere i vårt høringssvar til LMD. Takk til dere i kommunene! 

Landbruksdirektoratet har meddelt at det blir gjort noen justeringer i henhold til innspillene, men i 

hovedtrekk vil ordningen ha den innretningen som lå i høringsforslaget. Det er et tydelig formål at 

midlene skal medvirke til sysselsetting av skogsentreprenører, helmekanisert drift. Tiltakslista 

beholdes med noen få justeringer, satsene er også litt justert. Per i dag er midlene ikke overførbare 

til neste år. Vi må derfor innrette oss på at ordningen avsluttes inneværende år. Det legges ikke opp 

til at det skal utarbeides formelle regionale retningslinjer for disponering av midlene. Vi vil ha tett og 

god dialog med næringen regionalt, slik at de mest formålseffektive prosjektene blir omsøkt og 

prioritert.   

Landbruksdirektoratet jobber med søknadsskjema og nødvendige tilpasninger i fagsystemet, samt 

mer detaljert informasjon om ordningen på sine nettsider. De håper det viktigste av dette skal være 

på plass i midten av neste uke. I første omgang fordeles en ramme på 30 mill. kr til fylkene, i 

hovedsak fordelt etter nøkkel basert på avvirkning. Siden midlene ikke er formelt bevilget i RNB 

ennå, kan det ikke gjøres bindende tilsagnsvedtak eller utbetalinger ennå, men søknader kan tas 

imot og forberedes for drifter som har startet etter 12. mai. Fastsetting av forskrift kan forventes 

inneværende uke. 

 

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

 

Storsatsning på nettkurs for entreprenører og maskinførere 

Vi har også vært opptatt av at koronasituasjonen, med bl.a. negative permitteringer og stopp i 

produksjon, kan gi muligheter og rom for kompetanseheving. Skogkurs har tatt tak i dette for fullt, 

og har med betydelig støtte fra Kompetanse Norge satt opp 36 nettkurs for entreprenører og 

skogsmaskinførere. Samtlige kurs er gratis og gjennomføres innen utgangen av august - de fleste før 

ferien. 

 

Kursene gjennomføres i hovedsak som nettforelesninger, diskusjoner, video mm. Et stort antall 

fagpersoner fra Skogkurs og andre aktører i næringen er involvert.  

Les mer om nettkursene på skogkurs.no. 

 

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

 

 

Andre saker 

 

Digital utbetalingsanmodning for enkelte tilskudd i Agros 

• Det er nå mulig for tilskuddsmottakere å sende digital utbetalingsanmodning i Agros for 

SMIL-ordningen og Utvalgte kulturlandskap. Det er fortsatt mulig å sende 

utbetalingsanmodningen på annen måte, slik at saksbehandler som før registrerer den i 

Agros når den er mottatt og journalført i kommunen. 

• Som en del av dette, er det også laget en ny mal for rapporteringen fra tilskuddsmottaker. 

Ifølge direktoratet blir den obligatorisk å bruke for tilskudd som er innvilget etter 1. mai i år. 

• I tillegg til dette har Agros fått en ny modul for etterrapportering etter at et tiltak er godkjent 

og tilskuddet utbetalt. Her skal saksbehandler legge inn opplysninger om det som er 

gjennomført og dermed effektivisere arbeidet med lokal, regional og nasjonal statistikk, 

rapportering og kontroll. Denne funksjonen gjelder bare for utvalgte kulturlandskap 

foreløpig, men er varslet å komme seinere i år for SMIL. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsforslag---midlertidig-forskrift-for-a-opprettholde-hogstaktivitet-i-skogbruket-2020/id2703875/?uid=59720261-6b03-456f-88fb-034d8bec787d
mailto:fmhetkr@fylkesmannen.no
https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=28389
mailto:fmhetkr@fylkesmannen.no
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Når det gjelder punkt 2, ligger det ikke noe krav om å bruke rapporteringsmalen i Agros sin 

standardtekst for tilskuddsbrev. Det er altså kommunen som må skrive det inn manuelt i 

vedtaksbrevet. Vi har publisert informasjon og brukerveiledning for søkerne på hjemmesiden vår 

under «Spesielle miljøtiltak i jordbruket». Her ligger det også en brukerveiledning for 

saksbehandlere. 

 

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

 

Rovviltbrosjyre til alle beitebrukere 

Årets brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2020 sendes i disse dager ut til 1 800 sauebønder og 50 

geitebønder i hele Innlandet samt 90 storfebønder fra kommunene innenfor ulvesona som har 

storfe på utmark. I tillegg sendes brosjyra til landbruksforvaltningen i Innlandet, SNO og 

rovviltkontakter, Mattilsynet, faglaga i landbruket, Naturvernforbundet m.fl.  

 

Brosjyra inneholder aktuell informasjon om rovvilt og rovviltforvaltningen i Innlandet, samt 

informasjon om Fylkesmannens rovviltberedskap og vakttelefon. Dere finner også regionvis oversikt 

over rovviltkontakene og skadefellingsledere samt kontaktliste over alle aktuelle 

kadaverhundekvipasjer i Innlandet. I tillegg er det kort omtale av rovviltnemnda i region 3/Oppland 

og region 5/Hedmark og oversikt over alle aktører i rovviltforvaltningen. Samt ny statistikk for rovvilt 

og beitedyr i Innlandet.  

Rovviltbrosjyra finner du på Fylkesmannens nettside. 

 

Kontakt: Sidsel Røhnebæk, fmopsro@fylkesmannen.no, Tlf.: 61 26 61 54 

 

Endringer i reglene om nydyrking  

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om nydyrking 

(nydyrkingsforskriften). Det blir innført et forbud mot nydyrking av myr, men kommunen kan likevel 

tillate dyrking av myr når bestemte vilkår er oppfylt. 

 

Det blir her åpnet for at kommunen kan tillate dyrking av myr når grunneier mister andre 

produksjonsareal på grunn av tap av leiejord eller ved utbygging i offentlig regi som samferdselstak 

eller lignende. Kommunen kan også tillate dyrking av myr når grunneierens eneste dyrkingsressurs 

er myr, eller for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn. 

Se sak om dette hos LMD 

 

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

 

Kvantesprang i skogbrannovervåkinga 

Fylkesmannen har i flere år støttet opp om skogbrannovervåkningen som skjer i regi av lokale 

småflyklubber. Med skjønnsmidler og fylkesinntrukne rentemidler har vi bidratt med rundt 850 000 

kroner årlig. Dette er et viktig beredskapstiltak, som nå forsterkes. Vi har i samarbeid med 

skognæringa og 110-sentralen finansiert innkjøp av Locus navigasjonssystem til syv småfly fordelt på 

de operative flyklubbene. Disse sender georefererte bilder tilbake til 110-sentralen, som dermed får 

en presis informasjon om eventuelle skogbranner som oppdages. - Dette er helt supert å få i stand, 

og vil bety mye for overvåkingen av skogen og en raskere varsling og bedre stedsangivelse, sier Jo 

Inge Westengen, fagutvikler i 110 Innlandet. Brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk i Midt-Hedmark 

brann- og redningsvesen kaller det et kvantesprang hva gjelder utvikling, og som løfter beredskapen 

og ikke minst vår responstid på innsats. Det trengs, for skogbrannfarevarselet på Yr viste både gult 

og rødt for Innlandet nå i pinsa!   

mailto:FMOPSHO@fylkesmannen.no
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/miljo-og-klima/rovvilt/brosjyre-om-rovvilt-og-beitesesongen-2020/
mailto:fmopsro@fylkesmannen.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringar-i-reglane-om-nydyrking/id2704672/
mailto:fmhelmh@fylkesmannen.no
https://110-innlandet.no/
https://mhbr.no/
https://mhbr.no/
https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html
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Mer om dette kommer som nyhet neste uke på Fylkesnytt fra Innlandet på LMD sine sider, samt på 

hjemmesida vår! 

 

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

 

 

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.  

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/lmd/tidsskrift_og_nyhetsbrev/id2004/
mailto:fmhetkr@fylkesmannen.no
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/
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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: 

Etnedal kommune Kyrkjevegen 10, Bruflat 2890 ETNEDAL 

Grue kommune Pb 94 2261 KIRKENÆR 

Løten kommune Pb 113 2341 LØTEN 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 

Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Eidskog kommune Pb 94 2230 SKOTTERUD 

Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 

Ringsaker kommune Pb 13 2381 BRUMUNDDAL 

Tynset kommune Torvgt. 1 2500 TYNSET 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE 

Kongsvinger kommune Postboks 900 2226 KONGSVINGER 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Lom kommune Midtgard 2686 LOM 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nord-Odal kommune Herredsvg 2 2120 SAGSTUA 

mailto:fminberedskap@fylkesmannen.no
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Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 OTTA 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 

Trysil kommune Pb 200 2421 TRYSIL 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 

Folldal kommune Gruvvegen 1 2580 FOLLDAL 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Ringebu kommune Hanstadgate 4 2630 RINGEBU 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 

 


