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Sommerbrev 2020
Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling har mange oppgaver. Vi ønsker kort å si
hva som er aktuelt det neste halve året og informere om noe av det vi jobber med for
tiden. Det ligger linker i brevet som er merket med blått. Trykk på disse for mer
informasjon.

Prosjekt tradisjonelt landbruk
Vi er nå i gang med vårt prosjekt for næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk 2020 –
2023. Kunnskap, rekruttering, innovasjon og entreprenørskap er satsningsområdene, med
forskjellige aktiviteter, blant annet:
•
•
•
•
•

Seminarer med tema beitebruk
Møteserie om generasjonsskifte
Møteserie om automatiske melkesystemer
Kurs og studietur om biogass
Studieturer og forskjellige kurs for produsenter av grønnsaker, potet og bær

Noen av aktivitetene vil starte opp høsten 2020. Vi kommer tilbake med nærmere
informasjon om aktivitetene og påmelding.
Vi har oppdatert vår Veileder generasjonsskifte 2020

Kurs i historiefortelling høsten 2020
Hva er spesielt med din gård, hva er din historie? Historiefortelling kan være med å løfte
opplevelsen og inntrykket av et produkt eller en tjeneste. Historiefortelling kan også være
det som er kjøpsutløsende i en handel. Det er mange gode grunner til å satse på
historiefortelling. Påmeldingsfrist 10 august; Informasjon og påmeldingsskjema

Inn på tunet
I Nordland er det pr. i dag 27 godkjente Inn på tunet-gårder fordelt på 16 kommuner, som
tilbyr velferdstjenester. I tillegg er det mange gårder som er under godkjenning.
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Inn på tunet er en mulighet for å skape flere arbeidsplasser på gården og vil slik sett kunne
bidra positivt i et generasjonsskifte.
Inn på tunet Nordland SA bistår kommunene og gårdbrukere som ønsker å etablere et
samarbeid om velferdstjenester på gårdsbruk. Ved behov for informasjon, veiledning mm.
ta kontakt med Ingrid Roaldsen hos Fylkesmannen i Nordland. For å finne godkjent tilbyder
i din kommune eller i nabokommunen se på nettsidene til Matmerk.

Tidligpensjon i jordbruket
Har du planer om å overdra gården til yngre krefter? I så fall er tidligpensjonsordninga i
jordbruket en ordning du bør kjenne til. Ordningen skal bidra til å lette generasjonsskifter i
jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og
skogbruk. Hensikten er å bidra til tidlig generasjonsskifte og dermed stimulere til
nyrekruttering. Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets nettside.
Det er fylkesmannen som behandler søknader om tidligpensjon. Har du spørsmål, ta
kontakt med saksbehandler hos oss, Åsa Hellem, telefon 75547883 eller e-post
fmnoahe@fylkesmannen.no

Avlingssvikt
Vi minner om at du må varsle kommunen så snart som mulig hvis du ser at du kan få
avlingssvikt. Send melding til kommunens postmottak. Les mer om ordningen på
Landbruksdirektoratets nettside

Hvordan skal du holde deg orientert?
•
•

Abonnere på nyhetsvarsel fra Fylkesmannen, og få automatisk epost når vi har noe
nytt å meddele
Facebook siden vår Nordlandbonden

Vi ønsker alle et godt og tjenlig vær for alt som skal dyrkes, og en riktig god sommer!
Med hilsen
John Kosmo (e.f.)
Landbruks – og reindriftsdirektør
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