
HEDMARKEN LANDBRUKSKONTOR (HLK) 2010 
 
 
BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 

Hedmarken landbrukskontor har nå fungert siden 1.1.2009 og 

virksomheten er kommet videre med å finne arbeidsformen internt på 

kontoret, samarbeidsformen mot de øvrige leietagerne på Blæstad, 

gjennom en faglig koordinator der HLK har arbeidsgiveransvar.  

Samhandlingen med de øvrige kommuneadministrasjonene i Hamar, 

Stange og Løten går seg gradvis til. Plansaker og enkelte jordlovsaker blir i 

hovedsak løst gjennom samrådingsmøte i Løten, LNF- forum i Hamar og 

planforum i Stange. Stange som vertskommune har fungert greit. 

  

Kontoret utfører alle lovpålagte arbeidsoppgaver, både økonomiske og 

juridiske som tilligger den kommunale landbruksforvaltningen. Kontoret er 

også en aktiv aktør innen landbruksbasert næringsutvikling og utfører 

rådgivningsoppgaver overfor den enkelte bonde. Kontoret har også som 

oppgave å synliggjøre landbrukets positive betydning overfor barn og 

unge.  
 
 

Antall årsverk i virksomheten 7,8 

 
 
SENTRALE AKTIVITETER, UTVIKLING OG ENDRINGER 
 
Aktiviteter: Forvaltningsoppgaver 
Produksjonstilskudd: (2 søknadsomganger pr. år) 
840 søknader, hvorav 181 i Hamar, 229 i Løten, 430 i Stange: 88,8 mill. kr. 
 
Velferdsordninger: 
260 søknader, hvorav 53 i Hamar, 90 i Løten, 117 i Stange:12,1 mill. kr. 
 
Miljøprogrammer jord og skog: 
Jord: 
422 søknader, hvorav 109 i Hamar, 128 i Løten, 185 i Stange: 6,7 mill. kr 
Skog: 

82 søknader, hvorav 19 i Hamar, 27 i Løten, 36 i Stange: 1,5 mill. kr   
 
Erstatning klimabetinget avlingssvikt v/plante- og honningprod.: 

6 søknader, hvorav 1 i Hamar, 2 i Løten, 3 i Stange: 0,4 mill kr.  
 
Rovdyrerstatning: 
51 søknader, hvorav Hamar 7, Løten 21,Stange 23: 2,5 mill. kr 
  
Juridiske oppgaver: 
41 jordlovsaker, hovrav 36 saker på omdisponering/fradeling fordelt på 
Hamar 6, Løten 12 og Stange 18 og 5 søknader på nydyrking, fordelt på 
Hamar 3, Løten 1 og Stange 1 
23 konsesjonssaker, hvorav Hamar 6, Løten 8 og Stange 9 saker. 
2 skogsaker, begge i Stange. 
 

Næringsutviklingsprosjekter og førstelinjetjeneste Innovasjon Norge. 

Tilskudd og stipend fra Innovasjons Norge: 

28 søknader, hvorav Hamar 6, Løten 12 og Stange 10: 6.8 mill kr. 

 

Lån i Innovasjon Norge: 

21 søknader, hvorav Hamar 6, Løten 8, Stange 7: 47,5 mill. kr. 

 

Aktuelle prosjekter: 
Avsluttede prosjekt i 2010: 

Spørreundersøkelse hos mjølkeprodusenter på Hedmarken. 

Beitebruksplan for Løten, Vang og Furnes Almenning 

Økonomien i økologisk kornproduksjon 

Luktulemper i jordbruket 

Strandhogg i Mjøslandskapet (nytt prosjekt ”Eventyrlige Stange vestbygd) 

Bonden og god driftsledelse (møteserie avsluttet 27.1.2011) 

Oppstart 2011: 

Oppfølging av undersøkelsen hos mjølkeprodusenter. 

Inn på Tunet – løftet (nasjonalt satsingsområde, søknad sendt.) 

Motivasjonskurs for økologisk kornproduksjon  

Oppdatering av regional utviklingsanalyse landbruk for Hamarregionen 

m/tiltaksplan (sammen m/Ringsaker) 



Klima og energiprosjekt (Faglig forum Blæstad)  

Førstelinje næringsutvikling (samarbeid med HrU) 

Bonden og god driftsledelse, del 2. 

  

Rådgivingstjenester: 
97 gjødselplaner, 1 hydroteknisk plan, 2 grøfteplaner og 7 

nivelleringsoppdrag. 
 
UTVIKLING: 

Det er under etablering en styringsgruppe som skal godkjenne årlige 

strategiplaner og samarbeidsavtalen mellom deltagerne i Faglig forum. Det 

er gjennomført evaluerings- /erfaringsmøte mellom HLK og plan- 

byggesak- og oppmålingsvdelingene i h.h.v. Hamar, Løten og Stange – 

overveiende gode erfaringer så langt. 

 

Primærlandbruket er presset på låg lønnsomhet. Spesielt bekrefter 

spørreundersøkelsen hos mjølkeprodusentene på Hedemarken at mange 

kan gå ut av produksjonen i løpet av få år. Saueholdet er stadig underkastet 

en rovdyrpolitikk som gjør driftsformen vanskelig og uforutsigbar. 

Situasjonen i kraftforkrevende produksjoner er mer og mer markedsstyrt. 

For tiden er det stopp i etablering innen fjørfe som skyldes 

markedssituasjon samtidig som vi har fått nye krav til oppstalling.  Det er 

låg interesse for økologisk kornproduksjon. Det er også gjennomført 

spørreundersøkelse hos grønnsaksprodusenter som skal følges opp videre..  

Innenfor tilleggsnæringer er det flest henvendelser på ”Inn på Tunet” – 

tjenester. Likedan rundt hestehold er det interesse for etableringer.   

 

 

 

 

ENDRINGER: 
Fokus på økt kvalitet i tjenesteproduksjon basert på mer nøyaktige 

arealoppgaver som betinger ajourhold av markslagsgrenser og hjemler til 

eiendom.  Hele Hamarregionen ble flyfotografert på nytt i 2010 – gir 

grunnlag for oppdatering av landbruksregistrene.    

 
Den nye landbruksmeldingen til våren vil bli retningsgivende for nasjonale 

satsingsområder og innretningen av landbruket framover. Den blir fulgt 

opp på fylkesnivå og dernest med regionale og lokale tiltak.  
 
 
RESULTATER 
 
Økonomi: 

Regnskap 
2010 

Revidert 
budsjett 

Forbruk i prosent Avvik i kroner 

4750658 4869372 98 118714 

 
Kommentarer til økonomi og regnskap: 
Innsparing skyldes en stilling ubesatt i 3 mnd og refusjon som følge av  

sjukelønn og fødselpenger.  
 
 
Brukere:  
Brukerundersøkelsen er utsatt til 2011 da det er bestemt å gjennomføre 
undersøkelsen elektronisk gjennom kommunens dataopplegg. 
  
 
Medarbeidere: 

Tilbakemelding medarbeidere
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Kommentar: Gjennomført medarbeiderundersøkelse og 
medarbeidersamtaler. Kartlagt forbedringsområder på arbeidsmiljø.  
 
 



Sykefravær: 

 2010 2009 2008 

 
 
Sykefravær totalt 

4,11 1,46 - 

Egenmeldt sykefravær 0,57 0,68 - 
Ligger godt under gjennomsnittet i Stange kommune på 9,4 % i sykefravær 
totalt og 1,17 % egenmeldt. 
 
 
Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i virksomheten: 
Gjennomført tiltak i henhold til tiltaksplan for 2010. Det er gått vernerunde 
og laget tiltaksplan for HMS – tiltak i 2011. Tiltaksplan er behandlet i 
avdelingsmøte  


