
 

PÅSKENYTT FRA LANDBRUKSKONTORET 
Kontoret er fortsatt fysisk stengt. Det er bare å 
ringe oss direkte, sende oss en epost eller vi 
kan nås gjennom landbrukskontorets 
sentralbord 62 48 90 60.  
 
Det vil være redusert bemanning og åpningstid 
på telefonene våre i påskedagene: 
 
Mandag og tirsdag: 09.00 - 15.30  Onsdag: Stengt 
 
 
Informasjon om Korona 
 
Nyttige nettsider under Korona: 

- https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/ 
- https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/ 
- https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/ 
- https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/ 
- https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

 
Kommunene informerer om Korona på sine hjemmesider 
https://www.alvdal.kommune.no/aktuelt/ 
https://www.tynset.kommune.no/oppdatert-informasjon-om-koronaviruset/  
 
 
Aktuelle nyhetsbrev du kan abonnere på for å holde deg oppdatert: 
https://www.regjeringen.no/no/om-nettstedet/nyhetsvarsel/id2580650/ 
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/abonnement/ 
 
 
Bondens nettverk 
Gardbrukere som eventuelt skulle få ekstra utfordringer som følge av Korona-
situasjonen kan kontakte enhetsleder for landbruk og miljø, Mariann Totlund på 
mobil 480 11 794.  
 
Oversikt over andre du kan kontakte hvis du trenger hjelp er, Bondens 
nettverksplakat: https://www.alvdal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-
miljo/landbruk/bondens-nettverk/ 
 
 
Status avløsere i kommunene våre 
Det er pr dags dato en liten overkapasitet av tilgjengelige avløsere. Det er færre som 
reiser på ferie og mange av planlagte operasjoner som ville krevd avløser er satt på 
vent. Avløserlagene våre har god oversikt over tilgjengelige ressurser.  
 
Det er et ønske fra dem at de som melder seg disponibel til avløserlagene legger 
igjen mer enn telefonnummer og navn, viktig å si noe om hvilken kompetanse du har.  
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Veterinærinfo 
Veterinærene i våre kommuner er i tilnærmet full produksjon, og setter pris på at dere 
som gardbrukere har fulgt godt de anbefalingene om smittetiltak, som ble sendt ut i 
første nyhetsbrevet om Korona. Bra jobba! 
 

Bønder i karantene eller isolasjon kan stelle sine egne dyr 
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har vurdert spørsmålet om bønder kan gå i 
fjøset og stelle dyra sine hvis de er smittet av Covid-19 og dermed er underlagt 
isolasjon, eller hvis de er i karantene.  
Anbefalinger fra helsemyndighetene: 

 Ikke jobb sammen med røkter eller annet personell. 
 Hold 2 meters avstand til alle som må inn på gården, for eksempel den som 

henter melk, leverer fôr eller henter dyr til slakt. 
 Vask godt kontaktpunkter som eksterne kan komme i kontakt med ved henting 

av melk eller levering av varer til gården etc. slik at man sikrer at person 
smittet med Covid-19 ikke kan spre smitten videre til øvrige som må innom 
gårdsdriften. 

På nettsidene til Mattilsynet finner du mer informasjon om hvordan eiere av 
produksjonsdyr, hesteeiere m.fl. bør forholde seg for å unngå koronasmitte. 

 
Klarer du ikke å gjøre fjøset?  

- Ta kontakt med Alvdal avløserlag på mob: 400 36 353 eller Nord-Østerdal 
landbrukstjenester, tlf: 62 47 14 25.  

- Ved sykdom - skaff deg sykemelding fra fastlegen, så du har rett på 
sykdomsavløsning.  

 
 
Sesongarbeidere fra EØS-land 

Grensene åpnes opp for at sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, 

gartneri, skogbruk og matindustri kan komme inn i Norge. Endringen innebærer at 

EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i bl.a. landbruk, gartneri, 

skogbruk og matindustri ikke skal bortvises. Denne endringen er særlig viktig for 

landbruket. På grunn av korona-situasjonen er det store utfordringer med mangel på 

utenlandske arbeidere i landbruket, som følge av stengte grenser og 

karantenerestriksjoner. Viktig at personer som ankommer Norge oppholder seg i 

karantene i 14 dager etter ankomst til Norge i henhold til Covid-19-forskriften.  

Forlengelse av oppholdstillatelse for utenlandske arbeidere 
Sesongarbeidere som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet 

oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder 

sammenhengende. Det gjelder også for de som har oppholdstillatelse mindre enn 6 

mnd. Søknad om fornyelse skal registreres elektronisk i UDIs søknadsportal og 

betale behandlingsgebyr så raskt som mulig. 

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/informasjon_til_produksjonsdyr_og_hesteeiere_mfl_om_koronavirus.37939


 

Kjenner du noen som er permittert og har lyst til å jobbe i landbruket? 

Det innføres en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare 

trenger å føre halvparten av timene på meldekortet. I praksis betyr dette at de som 

tar jobb i landbruket tjener på det. Se mer på regjeringen sin nettside – KLIKK HER!    

 

Trenger du hjelp på din gård eller kjenner noen som vil jobbe i landbruket?  

Da kan du registrere det på arbeidsplassen.no eller kontakte landbrukstenester.no 
(NLT). De som har spesialkompetanse innen landbruket oppfordres det om at 
registrerer seg på NLT.  

 

 

Informasjon fra Innovasjon Norge 

Ved økonomiske utfordringer som følge av Korona-pandemien er det anledning til å 

søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Det skal benyttes skjema som 

ligger på følgende nettadresse: 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/ 

 

Søknader for øvrig blir behandlet som normalt og det er bare å ta kontakt med 

landbrukskontoret om du trenger ytterligere informasjon og hjelp. Spørsmål om og 

søknader i forhold til tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring tar vi også imot 

fortløpende, og her kontakter dere hhv. Ylva Sneltvedt eller Ole Sylte Heggset for 

mer informasjon.   

 

 

SKOGAKTUELT 

Vedr. skogmidler og bl.a. nyhetssak om ekstra midler til 
skogplanting er dette noe uklart framstilt hittil, og vi er usikre på 
om dette betyr friske penger eller om det er midler som blir 
omfordelt blant allerede tildelte NMSK-midler. Vi oppfordrer alle 
om å følge med videre, men hittil ønsker ikke vi fra landbruksforvaltningen å gå ut 
med noe konkret, da bildet er noe uoversiktlig.  
 
En nyhet i forhold til skognæringa og skogplanting enten tilskuddet blir etter gammel 
eller eventuelt ny sats, er så at Skogkurs.no arbeider med utvikling av nettbasert kurs 
i skogplanting. Dette oppfordrer vi alle om å følge med på, og i forhold til ungdom 
som sliter med å finne sommerjobber kan dette være noe å tipse videre om å melde 
seg på når det lanseres.  
 

DU har nå mulighet til å være med å påvirke Gårdskart 

NIBIO har ansvaret for nyutvikling av Gårdskart og ønsker en referansegruppe der 

kommuner, bønder og fylkesmenn skal være representert. Vi har meldt oss fra 

kontoret, men kanskje noen av dere gårdbruker også vil delta? Gi beskjed til oss om 

du har innsikt og interesse av å delta i dette, så melder vi dere videre til NIBIO.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-gunstig-a-kombinere-dagpenger-og-sesongarbeid-i-landbruket/id2696023/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2001.04.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk
https://arbeidsplassen.nav.no/?fbclid=IwAR2gU0YbGGm5F7g-Urb0cVQsfwiB3ouEeATIMd8QNGgzSZDG2IVUvoLVyXY
http://www.landbrukstjenester.no/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/
https://www.skogkurs.no/
https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=28370
https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=28370


ÅPENT NETTMØTE - KLIMASMART AGRONOMI OG BEDRE ØKONOMI 

I uke 17 vil du få muligheten til å delta på et nettmøte om klimasmart agronomi og 
bedre økonomi – vi prøver ut denne muligheten via Teams, som nå erstatter Skype. 
 
Rune Granås fra NLR Innlandet skal holde innlegg om klimakalkulatoren, og hvordan 
klimasmart agronomi kan gi deg og ditt bruk bedre økonomi. Kommunen vil så 
informere om tilskuddsordninger rundt husdyrgjødselhåndtering som RMP (regionalt 
miljøprogram) og SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket).  
 
Det vil også bli informasjon om kampanjen #plastsmartlandbruk som nå ruller i gang.  
Møtet vil bli holdt på Teams og det vil bli muligheter for å stille spørsmål. Invitasjonen 
kommer etter påske. Vi håper du har lyst 
til å delta. 
 

 

PLASTSMART LANDBRUK  

I disse koronatider er det ikke så mye 
som skjer. Ikke blir det arrangert 
påskefester og ikke blir det påskeskirenn. 
Påska er kanskje derfor et passede 
tidspunkt for å dele hvilken smart løsning 
du har for å håndtere rundballeplast på 
din gård. 
 
Bli med i trekningen av en flott premie 
Ved å dele din smarte løsning på hvordan du håndterer rundballeplas/landbruksplast 
på din gård, blir du med i trekningen av en flott premie. Film selv, eller få noen til å 
filme deg. Du kan også ta et enkelt bilde og legge til en beskrivende tekst.  
 
Slik deltar du 
For å være med må du poste eller dele innlegget ditt med Plastsmartlandbruk på 
Facebook, eller bruk #plastsmartlandbruk på Instagram. Du kan også sende 
filmen/bildet på e-post til marit.eggen@alvdal.kommune.no. Lurer du ellers på noe, 
så ikke nøl med å kontakte vår rådgiver Marit Eggen på telefon 959 34 392. Hun skal 
(som folk flest) ikke reise noe sted i påska.  
 
TIL SLUTT: Husk at Facebook-siden er en offentlig side, slik at hvem som helst kan 
se innleggene og bli inspirert av nettopp din løsning. Lykke til og god påske!  
 
STATUS FOR SMIL-OMGANGEN 2020  

I Alvdal har det kommet inn 4 søknader, og det er igjen mer enn kr 500 000 av potten 

som ikke er disponert. Her er det med andre ord bare å sende inn søknader, selv om 

fristen var 15.mars. Søknadene behandles fortløpende etter som de kommer.  

 

Det har vært langt større pågang i Tynset i år, og her er det 17 søknader som ligger 

inne med ønske om til sammen tilskudd på kr 1,3 millioner. Potten er på kr 960 000 

og vi behandler søknadene nå og etter påske. Nylig vedtatte retningslinjer for SMIL, 

utarbeidet i samarbeid med faglagene i Tynset vil være med å prioritere søknadene.  

https://www.facebook.com/Plastsmartlandbruk-111160703870639/
mailto:marit.eggen@alvdal.kommune.no
https://www.facebook.com/Plastsmartlandbruk-111160703870639/


LANDBRUKSKONTORETS FACEBOOK-SIDE   
Ut over kontorets egne nettsider via kommunene, har vi også en egen Facebook-side 
som vi etter hvert merker at flere og flere dere ute, både i og utenfor landbruket i 
kommunene våre, følger med på. Alt fra nyhetsoppslag til informasjon om 
søknadsfrister og aktuelle fagturer/fagmøter lenker vi fortløpende opp – etter beste 
evne, så følg oss gjerne! 
 
Klikk deg inn på: https://www.facebook.com/landbrukAlvdalTynset/  
   

 

Hilsen fra landbrukssjefen 

Nå nærmer påska seg, og vi har vært i denne situasjonen noen uker allerede. 

Hverdagen kan by på mange utfordringer når dagen skal kombineres med 

arbeidsoppgaver på garden, samtidig som vi skal være lærere og finne på aktiviteter 

for de minste. Hvor lenge denne situasjonen kommer til å vare og hvordan vi skal 

vende tilbake til mer normal hverdag er fortsatt usikkert.  

 

Fortsett å støtte hverandre, hold humøret oppe, produser trygg mat og følg de 

anbefalinger og retningslinjer som blir gitt. Matproduksjon og sjølforsyning har 

engasjert mange i den siste tiden og blir stadig viktigere. Dere gjør en viktig jobb! 

 

Stå på, men unn dere også noen dager påskefri 😊 

 
KONTAKTINFORMASJON - LANDBRUKSKONTORET 
   
Nedenfor ser dere telefon- og e-postoversikt på alle ansatte pr. dato, mens dere ved 
generell henvendelse også kommer fram om dere ringer tlf. 62 48 90 60: 
 

 Mariann Totlund, 480 11 794 / mariann.totlund@alvdal.kommune.no  

 Ylva Sneltvedt, 419 31 176 / ylva.sneltvedt@alvdal.kommune.no  

 Kristian Lund-Vang, 906 67 974 / kristian.lund-vang@alvdal.kommune.no   

 Randi Brænd, 477 91 518 / randi.braend@alvdal.kommune.no   

 Ole Sylte Heggset, 909 29 230 / ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no  

 Marit Eggen, 959 34 392 / marit.eggen@alvdal.kommune.no    

 Anders Jensen, 477 91 517 / anders.jensen@alvdal.kommune.no  
  
 

Alvdal, 3. april 2020 
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