
 

 

 

Informasjonsskriv nr. 1.2020 

 

Sesongarbeidskraft 
Tilgang på sesongarbeidskraft, ofte utenlandsk, er avgjørende både i jord- og skogbruket, 

og vil være en kritisk faktor utover våren og sommeren i mange av våre produksjoner. 

Fylkesmannen har kontinuerlig dialog med sentrale myndigheter, 

landbruksorganisasjonene, fylkeskommunen og andre for å koordinere og tilrettelegge for 

arbeidskraft inn i landbruket. 

 

Se nyhetssak hos Fylkesmannen i Innlandet der det blant annet oppfordres til å bruke 

arbeidsplassen.no og landbrukstjenester.no for formidling av jobber og arbeidskraft i 

landbruket. Fylkesmannen tar sikte på å tilby dere et kurs i bruk av arbeidsplassen.no i 

samarbeid med NAV i løpet av neste uke. Vi kommer tilbake til dette. 

I denne sammenheng jobber også Arbeids- og sosialdepartementet bl.a. med å få på plass 

endringer i utlendingsforskriften. Endringen skal legge til rette for at sesongarbeidere som 

er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i 

Norge i mer enn seks måneder sammenhengende. For oppdatert informasjon se her. 

Informasjon finnes også her: 

https://arbeidsplassen.nav.no/  

http://www.landbrukstjenester.no/ 

 

 

 

 

Innreisemuligheter for EØS-borgere 
Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, 

skogbruk og matindustri. Justis- og beredskapsdepartementet har i dag fastsatt endringer i 

bortvisningsforskriften som innebærer at EØS-borgere som skal jobbe i en næring der det 

er kritisk behov for arbeidskraft, skal få komme inn i Norge. Denne endringen er svært viktig 

for landbruket. Endringen innebærer at EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold 



 

i blant annet landbruk, gartneri, skogbruk og  matindustri ikke skal bortvises. 

 

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter 

ankomst til Norge, jf. forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-

19-forskriften). 

 

Les mer på regjeringen.no.  

 

 

 

 

 

Bønder i karantene eller isolasjon kan stelle 

sine egne dyr 
Det kan de gjøre såfremt de overholder øvrige krav fra helsemyndighetene om blant annet 

sosial 

distansering og hygieniske retningslinjer. Se mer informasjon her. 

 

 

 

 

 

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting 
På grunn av koronasituasjonen har Landbruks- og matdepartementet åpnet opp for et 

ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 på inntil 2 kr pr plante. Til sammen inntil 

60 millioner kroner. 

Les mer hos Fylkesmannen i Innlandet.   

 

 

 

 

 

Krisepakke fra Innlandet fylkeskommune – 

aktuelt for landbruket? 



 

Innlandet fylkeskommune lanserer nå en krisepakke for næringslivet. Totalt dreier det seg om 

ei betydelig pakke for et kriserammet næringsliv. Fylkeskommunen går inn med 40 millioner 

kroner som krisetiltak rettet mot næringslivet (se vedlagt tiltaksliste) – forutsatt at 

godkjennelse i fylkesutvalget 31. mars. 

Det er særlig to-tre mulige ordninger som kan være aktuelle for landbruket, mest aktuell er: 

Landbruk. Innenfor landbruk har fylkeskommunen ansvar for to støtteordninger som kan 

være særlig relevant nå. Rekruttering og kompetanse innenfor landbruket (RK) og 

Regionale tilretteleggingsmidler i landbruket (RT). Ramme: 9 millioner til sammen til disse 

to ordningene. 

Sjekk også andre aktuelle tiltak her, både for kommuner og næringsliv: Tiltakspakke fra 

Innlandet fylkeskommune. 

 

 

 

 

 

Avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge 
Ved økonomiske utfordringer som følge av Korona-pandemien er det anledning til å søke 

avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. 

Benytt da dette skjemaet. 

Utover dette jobbes det med en rekke tiltak for å imøtekomme de utfordringene norske 

bedrifter 

møter i forbindelse med Korona-situasjonen. 

www.innovasjonnorge.no 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

Nedenfor gjentar vi informasjon som er relevant 

for landbruk og korona: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

           NYTTIG INFORMASJON TIL GÅRDBRUKERNE: 

.Det er mange råd rundt koronasituasjonen. Her er det samlet noen lenker som kan være 

nyttig for dere:  

 Veterinærinstituttet sin hjemmeside med spørsmål og svar om dyr og koronavirus finner 

du her.  

 Smittevern og veterinæren - Anicura har lagt ut informasjon om forhåndsregler på 

deres klinikker. Se Anicura sin hjemmeside.  

 Norges Bondelag har skrevet flere artikler om korona og blant annet smitte, 

retningslinjer og rettigheter. Se Norges Bondelags hjemmeside her.  

 Animalia har informasjon om Koronavirus og dyr i Norge på sin hjemmeside her.  

I tillegg er det noen lenker som er nyttige for alle:   

 Folkehelseinstituttet gir ut nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om 

koronaviruset. Deres hjemmeside finner du her.  

 Fylkesmannen i Innlandet jobber kontinuerlig med koronasituasjonen. Alle sakene 

fra fylkesmannen er samlet på deres hjemmeside her.  

 Nord-Odal kommune deler råd og informasjon om kornavirus på sin hjemmeside, den 

finner du her.  

 

 

 

 

 

Har du beredskapsplanen klar? 

 



 

Hensikten med en beredskapsplan er at man skal kunne handle korrekt dersom en uønsket 

situasjon skulle oppstå for å kunne verne om liv, helse, verdier og miljø. Beredskapsplanen 

vil være ulik fra gård til gård ut fra produksjonen og risikoen på den enkelte gården. Felles 

for alle er at alle på gården må involveres og være godt kjent med den. Engasjer gjerne en 

nabo, noen med samme type produksjon eller andre som kjenner gården som kan fungere 

som reserveløsning og kan tre inn i en beredskapssituasjon.  

 

Les mer om beredskapsplan her på Norsk Landbruksrådgivings hjemmeside.  

 

KSL, kvalitetssystem i landbruket, har verktøy for å arbeidsmiljø, beredskap og KSL 

kartleggingsverktøy for helse, miljø og sikkerhet. Det finner du her på KSL sin hjemmeside.  

 

Trenger du oppdatering av beredskaps- og smittevernplaner kan Norsk 

Landbruksrådgiving Øst hjelpe deg med dette. Du finner kontaktinformasjon til NLR Øst på 

deres hjemmeside her.   

 

 

 

 

Har du blitt syk og trenger avløser? 
 

Landbrukstjenester Øst tilbyr avløsertjenester. Se mer informasjon på deres hjemmeside her. 

De kan også nås på telefon 62 95 19 00 eller 91 91 35 23.  

 

Landbrukstjenester Øst har informert om følgende:  

"Vi er nå i tett dialog med faglagene i forhold til å se på den plikten vi har til å stille med 

beredskap ved akutt sykdom og krise. 

Både når det gjelde retningslinjer og økonomi. 

  

Mer informasjon vil komme etterhvert som vi får flere avklaringer. Det pågår et kontinuerlig 

arbeid for å kartlegge konsekvenser spredning av koronaviruset får for landbruket. 

  

Ved en eventuell økende etterspørsel etter sykdomsavløsning så vil det være naturlig å la 

dette gå på bekostning av ferie/fritidsavløsning, og vi anmoder alle parter til å være rause 

med hverandre. 

  

  



 

I forbindelse med utbrudd av koronavirus: 

  

 Det legges fortløpende ut informasjon på våre hjemmesider 

http://ost.landbrukstjenester.no/ 

 Det er viktig for alle å følge råd fra Folkehelseinstituttet 

 Vi har stengt kontordørene  - er tilgjengelig pr tlf 

 Veterinærinstituttet kommer med oppdateringer etterhvert i forbindelse med 

håndtering av husdyr. Det er i dag et råd med et føre-var-hensyn om at personer 

med smitte avgrenser sin kontakt med matproduserende dyr. Det er ikke påvist at 

smitte  overføres fra menneske til dyr. Det er ikke sagt noe om personer uten smitte 

som sitter i karantene og håndtering av dyr. 

 Landbruket sine organisasjoner har satt ned en beredskapsgruppe der vi holdes 

informert om status i de ulike organisasjonene. 

  

Våre ansatte som har hatt opphold utenfor Norden og kommet til Norge etter 27. feb 

2020 er nå satt i 14 dagers karantene fom dagen de kom tilbake til Norge. Vi følger 

dette fortløpende ift evt nye retningslinjer. 

  

I samråd med faglagene blir det sett på hvem som regnes som nøkkelpersonell hos oss. 

Dette spilles inn til myndighetene i forhold til eventuelle prioriteringer ved testing mm - det 

naturlige her vil jo i utgangspunktet være landbruks-/beredskapsvikar." 

  

 

 


