
Årsrapport for Hedmarken Landbrukskontor (HLK) for 2009 

(lang versjon). 
 

 

Beskrivelse av virksomheten 

Hedmarken landbrukskontor ble etablert fra 1.1.2009. Til grunn for etableringen foreligger en 

samarbeidsavtale mellom Hamar, Stange og Løten kommune med Stange som 

vertskapskommune. Kostnadsdelingen er 48,5 % Stange, 28,25 % Hamar og 23,25 % Løten. 

Fra 4.mai 2009 ble kontoret lokalisert på Blæstad. 

 

Kontoret utfører alle lovpålagte arbeidsoppgaver, både økonomiske og juridiske som tilligger 

den kommunale landbruksforvaltningen. Kontoret skal også være en aktiv aktør innen 

landbruksbasert næringsutvikling og utføre rådgivingsoppgaver overfor den enkelte bonde.  

Kontoret har også som oppgave å synliggjøre landbrukets positive betydning overfor barn og 

unge. 

 

Sentrale aktiviteter: 

 

Tilskuddsforvaltningsoppgaver: 

Saksbehandling og kontroll av søknader på tilskuddsordninger vedtatt i jordbruksoppgjøret. 

De viktigste ordninger er: 

 

Produksjonstillegg    

533 søknader, hvorav Hamar 116, Løten 137, Stange 280  74 mill. kr. 

 

Velferdsordninger: 

257 søknader, hvorav Hamar 53, Løten, 86, Stange 118  10 mill. kr.  

 

Miljøprogrammer jord og skog 

652 søknader, hvorav Hamar 156, Løten 180, Stange 316  11 mill. kr. 

 

Juridiske oppgaver: 

 

46 jordlovsaker (omdisponering, fradeling og nydyrking) 

17 konsesjonssaker (erverv av fast eieindom) 

3 skogsaker  

 

Næringsutviklingsarbeid og førstelinjetjeneste Innovasjon Norge 

Tilskudd og stipend fra Innovasjon Norge 

16 søknader, hvorav Hamar 5, Løten 3, Strange 8   2,5 mill. kr. 

 

Lån i Innovasjon Norge 

9 søknader innvilget med i alt      19,2 mill kr. 

 

Aktuelle prosjekter. 

2007-2010: Strandhogg i Mjøslandskapet – et reiselivsutviklingsprosjekt i Stange vestbygd 

2005 – 2009: Inn på tunet (avsluttet). 

2008 – 2010: Luktulemper i jordbruket 

2010: Økonomien i økologisk kornproduksjon 

2010: Bonden og god driftsledelse (møteserie på 4 møter i 2010) 



2010: Framtida for mjølkeproduksjon på Hedmarken 

 

 

Rådgivingsoppgaver 

67 gjødselplaner, 1 hydroteknisk plan, 3 grøfteplaner, 5 nivelleringsoppdrag. 

 

 

Utvikling: 

Landbruket står sterkt i våre kommuner.  

Hedmarken landbrukskontor har engasjert seg i rovdyrproblematikken ved å la seg intervjue i 

media og skrevet pressemelding. Videre har ansatte ved HLK deltatt på møter med 

miljøvernministeren, mattilsynet og rovviltnemnda i Hedmark. Det er avholt en rekke 

befaringer og samtaler med saueiere i løpet av beitesesongen. For enkelte saueeiere er 

tapstallene opp til 40 %. Det er for 2009 utbetalt 1,8 mill kr i erstatning fordelt på 47 saueiere. 

Etter avslutning av beitesesongen har Hedmarken landbrukskontor i samarbeid med 

Landbrukskontoret i Ringsaker og landbrukets HMS - tjeneste avholdt et åpent møte for 

beitebrukere sammen med det interkommunale psykososiale kriseteamet i regionen.  

 

I forbindelse med behandling av fellingstillatelser ser en at sauenæringa må vike for 

rovvilthensyn til tross for at vår sau beiter innenfor grønn sone der beitedyra, i følge 

forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark, skal ha fortinn. En kan ikke se at hensynet til den 

todelte målsetting næring/miljøvern blir tatt på alvor. Beitenæringa er stekt truet av dagens 

rovdyrpolitikk. Det fører til at stadig flere vil gi seg med sau og viktige kulturlandskap som 

bl.a. seterområdene vil gro igjen. Framtida for saueholdet er prisgitt politiske vedtak innen 

rovviltforvaltningen. 

 

Vi ser også utfordringer på lønnsomhetsutviklingen og særlig rekrutteringen innen 

mjølkeproduksjon. Grønnsakprodusenter har store utfordringer i et konkurranseutsatt marked. 

Hedmarken Landbrukskontor vil følge opp disse produksjonene i 2010. Tiltakene legges opp i 

samarbeid med landbrukskontoret i Ringsaker og omsetningsorganisasjonene i landbruket. 

 

Vi noterer oss stor investeringslyst innen tradisjonelt landbruk. Vi har 26 interesserte brukere, 

med byggeplaner i 2010, med ønske om tilskudd og lån i Innovasjon Norge. Søknadene 

bygger på kostnadsoverslag på i alt 98 mill. kroner.  

 

Innen tilleggsnæringer er det få søknader.  Det er betydelig interesse for å etablere tilbud på 

det nasjonale satsingsområdet ”Inn på Tunet”. 

 

Hedmarken landbrukskontor vil videreutvikle samarbeidet med Hamarregionen 

Utvikling(HrU). 

 

 

Endringer. 

Landbrukskontoret må besitte spesialkompetanse og erfaring samt god lokalkunnskap. 

Forvaltningskontroller må vi regne med at det blir flere av i regi av Fylkesmannens 

landbruksavdeling. Vi har et ansvar for å forvalte bortimot 100 mill. kroner på statens vegne.   

 

Den nye organiseringen har ført til enkelte nye utfordringer. Som eksempel nevnes 

samhandling med de øvrige kommuneadministrasjoner, utviking av godt arbeidsmiljø – både 

faglig og sosialt. Kontoret vil måtte gjennomgå flere viktige og nødvendige endringsprosesser 



i åra framover både med hensyn til bemanning, arbeidsfordeling og ikke minst faglig 

utvikling. 

 

 

Resultater i forhold til styringskortet.   

Brukerperspektivet: Det er foreløpig ikke foretatt brukerundersøkelse ut fra den nye 

organiseringen. Tidligere inngikk landbrukskontorene som del av andre etater i de respektive 

kommuner og gir ikke grunnlag for sammenligninger. Det vil bli vurdert brukerundersøkelse 

for 2010. 

 

Medarbeiderperspektivet: 

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler i forkant av sammenslåingen i november 2008, i 

august 2009 og senest i desember 2009 i etterkant av en medarbeiderundersøkelse. 

Medarbeiderundersøkelsen med 100 % svar foregikk i november 2009. På en skala fra 0 – 6 

(med 6 som best) ga undersøkelsen et gjennomsnittsresultat på 4,2. Gjennomsnittet for landet 

er en score på 4,4. Resultatene er gjennomgått i plenum med ansatte og det er enighet om 

fokusområdene: arbeidsfordelingen på kontoret, fysisk arbeidsmiljø og faglig utvikling av 

ansatte. Med bakgrunn i sammenslåing og flytting og ny ledelse er resultatet ikke 

overraskende, men gir uttrykk for forbedringsområder.  Undersøkelsen ble retningsgivende 

for medarbeidersamtalene i desember.  

 

Ved etableringen av kontoret 1.1.2009 var det 8 årsverk fordelt på 9 ansatte. Ved utgangen av 

2009 er det hjemmel for 7,8 årsverk. Ole Arnt Skaaraas gikk av med pensjon fra 1.7.09. 

Resten av året har stillingen stått ubesatt i påvente av delfinansering fra Hedmark 

Fylkeskommune med sikte på å etablere en stilling som 50 % faglig koordinator og 30 % 

rådgiver ved HLK. Fylkeskommunen har vedtatt å gå inn med kr. 100.000 pr år i inntil 3 år og 

et mindre bidrag fra de øvrige leietakerne. Stillingen er besatt av Johannes Ingvoldstad som 

vil tiltre 1.4.2010. Stillingen skal bl.a. sørge for å initiere, koordinere og gjennomføre 

samarbeidsprosjekter på nasjonale satsingsområder mellom leietakerne på Blæstad etter 

oppdrag fra Faglig forum Blæstad. 

Faglig forum Blæstad består av lederne ved: Hedmarken Landbrukskontor, Hedmark 

Landbruksrådgiving, Vekstra Hedemarken BA, Hedmark Bondelag og Høgskolen i Hedmark 

avd. Blæstad.   

 

HMS -arbeid 

Alle medarbeidere har deltatt i aktiviteter i henhold til HMS-hovedprosesskart. Det er 

gjennomført oppstartsmøte, medarbeidersamtaler, gruppesamtale, risikoanalyse, vernerunde 

og utarbeidet handlingsplan.  Handlingsplan er datert 5. oktober 2009. 

 

Sjukefravær: 

Det er registrert et sjukefravær på 1,46 % mot et gjennomsnitt i Stange kommune på 10,1 

 

Økonomistyring: 

Det er for 2009 vedtatt et budsjett på kr. 4.984.898. Regnskapet viser kr. 4.853.311. Andel av 

innsparingen blir kreditert h.h.v. Hamar og Løten i 2010.  

 

Kommentarer til regnskap 2009. 

HLK hadde disposisjonsfond på kr. 200.000 for å ta ekstraordinære utgifter ved flyttingen. I 

tillegg ble det søkt og senere innvilget fra Fylkesmannen, kr. 200.000 i skjønnsmidler, til å 

kontorisere lokalene på Blæstad.  



Det oppstod vakans etter at Ole A. Skaaraas sluttet 1.7.09. Dette har ført til en innsparing i 

lønnsutgifter.  Arbeidssituasjonen utover høsten har vært anstrengt og vanskelig for enkelte av 

medarbeiderne. Her må det gjøres en jobb for å unngå lignende tilstander senere.  

Utfordringen er ujevn arbeidsbelastning som følge av de statlige forvaltningsoppgaver, vi har 

ansvaret for, med tilhørende søknads- og arbeidsfrister. 

   

 

Blæstad, 10.2.2010 

 

Stein Enger 

Landbrukssjef 

 

 

 


