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Informasjonsskriv til lokal landbruksforvaltning – Koronavirussituasjonen 

Matvareforsyning er en kritisk samfunnsfunksjon. Det innebærer at også vi i landbruksforvaltningen har 
en sentral rolle i å bidra til å holde hjulene i gang i landbruket, gjennom vår forvaltning av ordningene, 
men også ut fra den kjennskap vi har til landbruket vårt lokalt og regionalt.  

Fylkesmannen mottar en god del spørsmål, og vi har også bedt om tilbakemelding fra enkelte 
landbrukskontor i Innlandet. Vårt generelle inntrykk er at landbrukskontorene har god oversikt over 
situasjonen i næringa og kontakt med resten av sin kommuneadministrasjon. Formålet med dette skrivet 
er å gi tilbakemelding på noen saker vi vet flere av dere er opptatt av, og samtidig gi noen råd om 
hvordan forholde seg til situasjonen som sådan ut fra landbruksforvaltningens rolle.  

«Beredskapsplan» for landbrukskontoret 
Vi står midt oppe i en nasjonal dugnad, der mange strekker seg langt. Det er bra! Samtidig tyder mye på 
at Coronaviruset vil kunne gi utfordringer gjennom hele vekstsesongen. Også forvaltningen bør være 
forberedt på det. Det er derfor viktig at arbeidet rigges, prioriteres og legges opp slik at vi «holder» 
gjennom hele sesongen. Egen rolle og ansvar bør også vurderes. Alle må ta fri innimellom! 

Vi regner med at de fleste landbrukskontorene enten har laget eller i hvert fall har gjort seg noen tanker 
om hvilke oppgaver/funksjoner som det er mest kritisk å opprettholde i en situasjon der en eller flere 
medarbeidere er i karantene eller blir syke. Videre at aktuelle tiltak og utarbeidelse av manualer eller 
rutinebeskrivelser er vurdert for disse mest kritiske oppgavene. En ekstra sikring kan også være å avtale 
en gjensidig back-up med landbrukskontoret i nabokommunen. 

«Beredskapsplan» på gårdsbruk. Akuttkontakt? 
Husdyrholdet er spesielt utsatt i den situasjon vi er. Alle husdyrbruk bør ha en «beredskapsplan» for 
gården, eller i hvert fall ha tenkt igjennom hva som bør gjøres og hvem som skal kontaktes dersom 
den/de som normalt steller dyrene blir syke. Landbrukets egne organisasjoner og faglag har også 
oppfordret til det. Enkelte landbrukskontor i Innlandet har sendt ut epost til alle husdyrbrukere i sin 
kommune med en tilsvarende oppfordring. Alle kontor bør vurdere det samme. 

Av erfaring vet vi at planer til tross, så vil det likevel kunne svikte på noen gårdsbruk. Det kan i så fall bli 
alvorlig. Vi har registrert at i hvert fall ett landbrukskontor i Innlandet har oppgitt eget telefonnummer 
som et kontaktnummer ved akutt krise. Landbrukskontoret er ikke noe avløserlag, men det gir i hvert fall 
muligheter for å ta tak i situasjonen. Dette kan være noe andre landbrukskontor også kan vurdere, 
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alternativt at det kan ivaretas på annen måte. Det er også mulig at det planverket mange kommuner har 
utviklet knyttet til psykisk helse, vil kunne være relevant her.   

Vi vil også oppfordre dere til å ha løpende dialog med avløserlagene om situasjonen. 

Sesongarbeidskraft 
Tilgang på sesongarbeidskraft, ofte utenlandsk, er avgjørende både i jord- og skogbruket, og vil være en 
kritisk faktor utover våren i mange av våre produksjoner. Fylkesmannen har tatt opp utfordringen 
direkte med sentrale myndigheter og politikere. 

Tilskudd til avløsning ved sykdom 
Vi viser til egen nyhetssak på Fylkesmannens hjemmeside. 

Oversikt over mulige avløsere 
Det vil kunne oppstå mangel på avløsere. Tidligere husdyrbrukere utgjør en mulig «reserve». For å skaffe 
oversikt over disse er det avklart med Landbruksdirektoratet at kommunen kan gi ut lister fra eStil-PT til 
f.eks. Norske Landbrukstjenester i Innlandet (avløserlaga) http://www.landbrukstenester.no/innlandet/ 
med informasjon om 

 navn på foretakene som søkte om produksjonstilskudd i 2019, men som ikke har søkt i 2020. 
 hvilken husdyrproduksjon de har hatt 

 
Informasjon, tilbakemelding og dialog 
Fylkesmannen ønsker en tett dialog med landbrukskontorene fremover. Vi vil primært benytte nettsiden 
vår som hovedkanal for å informere, ev. supplert med denne type infoskriv ved behov. Det er derfor 
viktig at du/dere abonnerer på nyhetssaker fra Fylkesmannen. Vi vil også vurdere å invitere til et 
skypemøte mellom Fylkesmannen og landbrukssjefene, for blant annet erfaringsutveksling. Vi mottar 
gjerne synspunkter på det. 

Fylkesmannen har også behov for en løpende tilbakemelding fra dere/landbrukskontorene om 
problemstillinger og saker som måtte dukke opp. Kontakt oss direkte eller bruk e-postadressen 
fminberedskap@fylkesmannen.no. 

Vi oppfordrer dere til å følge med på nettsidene til Landbruksdirektoratet 
www.landbruksdirektoratet.no, Mattilsynet  https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/ og 
Landbruks- og matdepartementet www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id627/ 

 

med hilsen 

 

Haavard Elstrand e.f.  Kjell Joar Rognstad   Carl Olav Holen 
miljø- og landbruksdirektør fung. avd.direktør Jord og mat  fung. avd.dir. Skog og tre 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
  

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/sykdom-og-fravar-pa-gardsbruk-pa-grunn-av-korona/
http://www.landbrukstenester.no/innlandet/
mailto:fminberedskap@fylkesmannen.no
http://www.landbruksdirektoratet.no/
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http://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id627/
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Mottakerliste: 
Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 
Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 
Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 
Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 
Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 
Eidskog kommune Pb 94 2230 SKOTTERUD 
Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE 
Lom kommune Midtgard 2686 LOM 
Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 
Løten kommune Pb 113 2341 LØTEN 
Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 
Trysil kommune Pb 200 2421 TRYSIL 
Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 

1989 
2940 HEGGENES 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 
Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 OTTA 
Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 
Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 
Etnedal kommune Kyrkjevegen 10, Bruflat 2890 ETNEDAL 
Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 
Nord-Odal kommune Herredsvg 2 2120 SAGSTUA 
Ringsaker kommune Pb 13 2381 BRUMUNDDAL 
Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 
Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 
Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 
Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 
Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 
Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 
Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 
Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 
Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 
Kongsvinger kommune Postboks 900 2226 KONGSVINGER 
Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 
Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 
Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 
Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 
Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 
Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 
Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 
Folldal kommune Gruvvegen 1 2580 FOLLDAL 
Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 
Grue kommune Pb 94 2261 KIRKENÆR 
Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 
Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 
Ringebu kommune Hanstadgate 4 2630 RINGEBU 
Tynset kommune Torvgt. 1 2500 TYNSET 
Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 



  Side: 4/4 


