
                  
Landbruksavdelingen for Os, Røros og Holtålen  

 

Siste nytt fra landbrukskontoret 

 

Beredskap og avløsing på gården 
Beredskapsplan og smittevernplan på enkeltbruk har sikkert vært tema for mange den siste 

tiden. Man ser at det er nødvendig å se på hvilke muligheter man har om man selv blir syk 

eller fast avløser blir syk eller i karantene. Saueklippingen som også foregår i disse dager, er 

utfordrende. Dette gjelder for både klipper og andre som håndterer sauen og sorterer ulla. Her 

må også rådene angående avstand, vask av hender og øvrige smitteforebyggende tiltak følges 

etter beste evne.  I tiden mot lamming, vårkalving, våronn, skogplanting osv. der vi ennå ikke 

helt vet hvordan beredskapstiltakene blir, kan det være smart å ha noen alternativer klare. Må 

det inn avløsere som ikke er kjent med gårdsbruket er det viktig at de kan sette seg inn i 

viktige rutiner mest mulig på egen hånd. Kan være lurt å lage gode bilder og skisser på enkle 

løsninger. 

Norsk Landbruksrådgiving tilbyr beredskapsrådgiving via telefon og internett hvis behov. 

 

Avløserlagene 
Våre to avløserlag, Os Avløserlag SA og Landbrukstjenester Gauldal og Røros 
formidler avløserehjelp ved behov. De har tilgang til flere avløsere og landbruksvikarer i 

området. De jobber nå for å få inn enda flere som kan arbeide som avløsere. Det går an å gå 

inn på Norske landbrukstjenester sin nettside: landbrukstjenester.no  Der er det en portal for å 

registre sin arbeidskraft (tips gjerne andre om denne). 

 

Ta kontakt med avløserlaget om du trenger avløserhjelp.  

Landbrukstjenester Gauldal og Røros, tlf. 46938573 el. 72435565, e-post: ltgr@n-lt.no 

Os Avløserlag SA, tlf. 62470102, e-post: oddveig.ryen.huseby@vekstra.no 

 

Ekstraordinært tilskudd til skogbruket våren 2020 
Landbruks- og matdepartementet åpner for et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per 

skogplante våren 2020. Se: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-

skog/foryngelse-skjotsel-og-hogst 

Tilskuddssatser og retningslinjer for aktivitet i skogen vil etter hvert ligge tilgjengelige på den 

enkelte kommunes hjemmeside. 

 

Koronasituasjonen har ført til stor mangel på kvalifisert, utenlandsk arbeidskraft, og det vil bli 

ekstra arbeidskrevende å finne og gi opplæring til ny, norsk arbeidskraft på så kort varsel. Vi 

oppfordrer skogeierne til å plante mer selv. Det er de siste dagene blitt åpnet for mulighetene 

for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og 

matindustri. Her foregår det nå forhandlinger om behov og krav før dette settes i gang. 
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Refusjon av utgifter til avløsning ved sykdom 
Ordningen for Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. skal bidra til å dekke utgifter 

til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av egen sykdom eller sykt barn. 

Det er fortsatt et krav om sykmelding, så pass på å gå til lege så tidlig som mulig. Det har nå 

blitt enklere å få sykemelding pr. telefon. 

Det finnes mye informasjon om ordningen på Landbruksdirektoratets hjemmeside 

https://www.landbruksdirektoratet.no Her ligger også elektronisk søknad.  

Tabell 9.2 og 9.3 i Jordbruksavtalen beskriver foretakets maksimale dagsats utfra dyretall. 

 

Ta kontakt med landbrukskontoret eller avløserlag om du lurer på noe om ordningen. 

 

Hva når barn er hjemme fordi barnehage og skole er stengt?  

Barn av to foreldre som regnes som kritisk personell skal gis et tilbud om plass i 

barnehage/skole selv om disse er stengt.  

Det er kommunen som behandler søknad om plass i barnehage/skole. 

 

Omsorgsdager og koronaviruset – endringer i regelverket for omsorgspenger 

De nye reglene gjelder frem til 31.12.20: 

• Antall omsorgsdager dobles. 

• Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du søke om utbetaling av 

omsorgspenger fra den 4. dagen du er hjemme fra jobb. 

• Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson fordi barnehagen eller 

skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen. 

Les mer: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger#Slik-tar-du-ut-

omsorgsdager--uttak-selvstendig  

 

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/ 

 

Utbyggingssøknader ellers blir behandlet som normalt, og det er bare å ta kontakt med 

landbrukskontoret om du trenger ytterligere informasjon og hjelp. 

 

Tilgjengelig arbeidskraft 
På grunn av permitteringer har NAV startet en omfattende kartlegging av kompetanse. Og de 

vil fremover lage beredskapslister innenfor forskjellige yrker, også innenfor landbruket. Det 

vil være naturlig å finne beredskap innenfor våronn, innhøsting av bær og grønnsaker, og 

selvfølgelig annet forefallende arbeid. Gårdbrukere som har behov for arbeidshjelp fremover, 

kan gå inn på NAV sin tjeneste www.arbeidsplassen.no  og registrer behovet. 
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Hygienetiltak/instruks fra veterinærene 
Veterinærene i våre distrikt melder om vanlig praksis, men at noen regler og råd i disse tider 

må følges for best mulig smittevern: 

- Se til at smitteslusen er godt rengjort til enhver tid. Smitteslusen er ikke et 

lager/redskapsbod. Alt som ikke naturlig hører til i smitteslusen og dennes funksjon skal 

fjernes. 

- Skrivebord ryddes, vaskes og desinfiseres. (Sprit/Virkon S eller annet egnet middel) 

- Helsekort legges opp, med helsekort for aktuelt dyr. 

- Det skal være tilgjengelig håndvaskepunkt med varmt og kalt vann samt såpe, slik at 

veterinær og inseminør får utført håndhygiene etter besøket. 

- Støvler og overtrekksklær skal være reine.  

- Bare en person på gården skal møte opp og ha kontakt med veterinæren. 

- Det skal forsøkes å holde en avstand på min 2 meter, med mindre veterinæren ber om 

assistanse som krever at avstanden blir mindre. 

- Inseminasjon utføres i størst mulig grad uten assistanse, og med eier på god avstand.  

- Dersom insemineringer (etter avtale) utføres alene, skal dyret være fiksert/oppbundet og 

adskilt fra andre dyr. Alle dyr på binge skal fikseres i fangfront. 

- I de tilfellene det kreves mindre avstand skal det vises stor forsiktighet. (Snakk, pust ikke 

rett mot ansiktet til hverandre, unngå hosting). 

- Produsenten plikter å informere om sin smittemessige status ved innringing. Produsenter 

skal ikke møte veterinæren hvis han/hun har tegn til luftveissymptomer eller det er kjent at det 

har vært kontakt med smittede/mulig smittede. 

- Både veterinær og produsent har fokus på handhygiene. (Vask, desinfeksjon og hanskebruk). 

 

NB: Veterinæren vurderer rute og besøksrekkefølge, samt medbrakte medisiner og utstyr i 

bilen, i henhold til telefonhenvendelsene i kontortiden. 

Gårdbruker bes derfor om å ringe innenfor veterinærenes etablerte kontortid på formiddagen, 

med mindre akutte sykdomsforhold tilsier noe annet. 

 

Telefonnr: 

Røros/Holtålen veterinærvaktdistrikt: 88 02 30 75. 

Dagtid: 88 02 30 75 eller 72 41 11 40 (Røros) 

 

Os/Tolga veterinærvaktdistrikt: 62 49 43 20  

 

 

Søknad om tilskudd til kulturlandskapstiltak og drenering 
Søknadsfrist for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Utvalgte kulturlandskap i 

jordbruket (gjelder bare Os) er nå utvidet til 15. mai. For ordningen «Tilskudd til drenering av 

jordbruksjord» er det løpende søknadsfrist. Vi legger ut mer informasjon om ordningene på 

kommunenes hjemmesider like etter påske. 

 

Vi oppfordrer dere til å søke på midler til å gjennomføre tiltak, selv i ei usikker tid. 

Landbruket kan bidra til å holde hjulene i gang, også for håndverkere og entreprenører. Det er 

3 års arbeidsfrist på midlene. 

 

Ta kontakt dersom dere har spørsmål! 

 



 

 

 

Prosjektet Velg Melk 
Et satsingsprosjekt på små og mellomstore melkebruk i Trøndelag. Fylkesmannen i Trøndelag 

bidrar med finansiering av de tiltak som ønskes av de som blir med i prosjektet. 

Fylkesmannen vil sende ut en e-post med søknadsskjema om ikke lenge. Du kan også ta 

kontakt med oss på landbrukskontoret for mer informasjon og/eller påmelding. 

 

 

Landbrukskontoret 
Tjenestene våre går som normalt, og vi ønsker å være tilgjengelig for dere. Grunnet 

smittevernhensynet er vi færre på kontorlandskapet vårt, men vi er tilgjengelig på telefon og 

e-post. Kommunehuset er inntil videre stengt for besøkende, så henvendelser kan leveres pr e-

post postmottak@os.kommune.no, pr post eller telefon. For fysiske møter er det nå viktig at 

du gjør avtale på forhånd, så får vi ordnet det. 

 

Kontaktinformasjon til Landbruksavdelingen for Røros, Os og Holtålen er: 

postmottak@os.kommune.no  Tlf.  62 47 03 26  kl 9-15 alle hverdager. 

For flere kontaktdetaljer, gå gjerne til hjemmesiden, https://os.kommune.no/naering/landbruk/ 

 

Bli med og følg oss gjerne på vår facebookgruppe: 

Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:postmottak@os.kommune.no
mailto:postmottak@os.kommune.no

