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Viktig informasjon fra fylkesmannen til deg som er bonde i Oslo og
Viken
«Vi vil rette en stor takk til deg og alle som produserer mat i fylkene våre!»
Fylkesmannen har skrevet en artikkel til deg og samlet litt info som de håper kan komme til
nytte for deg i denne krisesituasjonen vi er inne i. Klikk på lenka over for å lese hele teksten
fra nettsiden til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Dispensasjon fra søknadsfristen for produksjonstilskudd
Dersom et foretak ikke har fått levert søknaden innen 15. mars på grunn av problemer
knyttet til utbruddet av koronaviruset, kan det være at det foreligger et særlig tilfelle som
gjør at det kan gis dispensasjon fra søknadsfristen. Eksempler på forhold som gjør at foretak
kan få innvilget dispensasjon fra søknadsfristen er:
 Søker har selv vært syk med koronaviruset og ikke hatt mulighet til å levere søknaden
innen fristen
 Søker har sittet i karantene og hatt problemer med å levere søknaden på grunn av
tekniske problemer, manglende tilgang til PC/internett mv.
 Søker har hatt problemer med å få hjelp fra kommunen på grunn av koronaviruset
 Andre forhold utenfor søkers kontroll knyttet til utbruddet av koronaviruset som har
medført at søker ikke har fått levert søknaden innen søknadsfristen
Les på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
Ordningen skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på
grunn av sykdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn. Landbruksdirektoratet har
oppdatert informasjonen om ordningen knyttet til koronasituasjonen. Les mer på nettsiden til
Landbruksdirektoratet.
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Informasjon fra Landbrukstjenester Akershus
«Landbrukstjenester Akershus øker beredskapen i forbindelse med koronavirussituasjonen. I
tillegg ønsker vi at alle bøndene (ikke bare våre medlemmer) i Akershus skal vite at vi i
Landbrukstjenester har beredskap både med landbruksvikarer, avløsere og annen
arbeidskraft.»

Hva kan vi I Landbrukstjenester Akershus hjelpe til med?
Landbrukstjenester Akershus (LTA) har som hovedoppgave å skaffe kvalifisert
arbeidskraft og sørge for at kontrakter og alt som trengs i et arbeidsforhold er
på plass.
I disse tider er vår viktigste oppgave å hjelpe bønder som er i krise, spesielt de
som har husdyr. Det er viktig at hjula holdes i gang for alle som produserer mat.
Blir bonden syk, må avløseren eller landbruksvikarer trå til. I disse tider gjør de
en utrolig viktig jobb.
Vi har landbruksvikarer og beredskap ved sykdom. Samtidig har vi mange
som er tilknyttet oss som ønsker å bistå ved behov.
For å øke vår beredskap ønsker vi å ha flere som står på beredskapslista vår.
Om du er bonde og har litt ekstra kapasitet eller andre folk som er kvalifiserte
til arbeid i landbruket ønsker vi at dere melder dere.
http://www.landbrukstenester.no/arbeidskraft-til-landbruket/ Eller ta kontakt på mail:
landbrukstjenester.akershus@n-lt.no

Det er viktig at deres beredskapsplan er tilgjengelig og lett for en fremmed å
sette seg inn i. Både i fjøs og med tanke på våronn med mer.
Vennlig hilsen
Landbrukstjenester Akershus

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Koronaviruset og konsekvenser for Landbrukskontoret
Landbrukskontoret er tilgjengelig på telefon og e-post, men tar ikke imot besøkende. Befaringer vil
ikke bli gjennomført i denne perioden.
Det er snakk om perioden fram til situasjonen endrer seg.
Marit Sand

marit.sand@nannnestad.kommune.no, tlf: 404 47 412

Eivind Engh

eivind.engh@nannestad.kommune.no, tlf: 976 03 948

Nina Lynnebakken

nina.lynnebakken@nannestad.kommune.no tlf: 477 92 225

På grunn av situasjonen må det påregnes noe lenger saksbehandlingstid. Vi håper på
forståelse for dette.

Informasjon fra kommunen om koronavirus
Se kommunens hjemmeside: https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/koronavirus/

Bygningsvern
Eier du en gammel bygning? Det er flere muligheter for tilskudd til å ta vare på
kulturminner.
Akershus bygningsvernsenter kan komme på befaring og gi råd om istandsetting og ny bruk.
Det finnes flere aktuelle tilskuddsordninger for å ta vare på gamle bygninger:
 «Ta et tak-aksjonen» hos Norsk Kulturarv har søknadsfrist allerede 1. april. Det er
mulighet for å få støtte til våningshus og driftsbygninger.
 Tilskudd til freda og verneverdige bygg og anlegg i Viken. Se nettsidene til Viken
fylkeskommune. Søknadsfrist høsten 2020, endelig dato er ikke fastsatt ennå.
 Kulturminnefondet er en tilskuddsordning som er et lavterskeltilbud for deg som er
privat eier av verneverdige kulturminner. Søknadsfristen er løpende, og søknaden
sendes elektronisk på Kulturminnefondets nettsider.
 Fortidsminneforeningen er for eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt,
prosjekter med fokus på kompetanseoverføring. Bygningene det søkes for må være
tilgjengelige for allmennheten og ha og en plan for videre bruk. Fristen var 1. mars.
 Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL). Tilskudd kan være aktuelt til
verneverdige bygninger. Fristen var 15. mars.

Landbruksplast og rundballer – håndtering og lagring
Kanskje er tiden er inne for å ta en liten plastaksjon på gården?
Minner om at landbruksplast ikke skal brennes og oppfordrer til å håndtere plasten
forsvarlig.
Rundballer hører ikke hjemme i kantsoner nær vassdrag. De må legges bort fra
bekkekantene da det kan utgjøre risiko for forurensning. Kantsonene nær vassdrag har andre
funksjoner enn lagringssted for rundballer.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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