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Innledning 

Hedmarken landbrukskontor har eksistert i 5 år siden sammenslåingen av landbrukskontorene i 

Hamar, Løten og Stange fra 1.1.2009. 

Ettersom Stange er vertskommune, inngår regnskap og resultater for kontoret også i den ordinære 

årsmeldingen for Stange kommune. For å kunne gi best mulig informasjon til alle tre kommuner, lages 

det også en egen årsrapport for landbrukskontoret som en felles enhet. Denne årsrapporten er mer 

utfyllende og beskriver ressursinnsatsen og de viktigste oppgavene landbrukskontoret har utført i løpet 

av året. 

Vedlagt årsrapporten er detaljert regnskap for 2013 og en statistikk som viser utviklingstrekk for 

landbruket i Hamar, Løten og Stange i perioden 1999 til 2012.  

 

Stillingsoversikt 

Navn Stilling Stillingsprosent Kommentar  

Stein Enger Landbrukssjef 100 %  

Karl Owren Rådgiver skogbruk 100 %  

Arild B. 

Wennersgaard 

Konsulent 100 %  

Hege G. Ottinsen Rådgiver jordbruk 100 % Engasjement fra 1.9.13, 

fast stilling fra 1.3.14 

Turid Stalsberg Rådgiver jordbruk 100 % Begynte 1.10.14 

Erik H. Holmen Rådgiver skogbruk 80 % til 31.8.13 50 % fra 1.9.13 

Anne Holen Konsulent 80 %  

Anne Hval Saksbehandler 70 %  

Anton I. Tøsti Rådgiver jordbruk 50 %  

Jon Karlsen Prosjektleder Inn på Tunet 20 % Engasjement fram til 30.9.13 

Guro T. Alderslyst Rådgiver jordbruk 80 % Sluttet 30.9.13 

Johannes Ingvoldstad Rådgiver jordbruk og 

faglig koordinator 

80 % Sluttet 31.7.13 

 

Ved inngangen til 2013 hadde kontoret 7,8 årsverk. Ved utgangen er det 7,5 årsverk. Faglig 

koordinatorstillingen for landbrukssenteret på Blæstad er redusert fra 50 % til 20 %. 

 

 

 



Delegering 

Samarbeidsavtalen mellom Hamar, Løten og Stange og delegeringsreglementene ble vedtatt i 2008. 

Disse vil bli oppdatert i løpet av 2014 da det er kommet endringer i lover og forskrifter som berører 

landbruksområdet.  

Hedmarken landbrukskontor har på vegne av kommunene Hamar, Stange og Løten utført de 

lovpålagte oppgaver som førsteinstans i forhold til produksjonstilskudd i jordbruket, jordbrukets 

miljøvirkemidler, velferdspolitiske tiltak, juridiske virkemidler og førstelinje innen 

skogbruksoppgaver. Videre deltar kontoret i kommunenes samfunns- og næringsutviklingsarbeid. 

Endelig utfører kontoret rådgivingsoppgaver. Kontoret framstår mer robust og mer helhetlig i forhold 

til oppgaveløsning sammenlignet med situasjonen før sammenslåing.  Gjennom lokaliseringen på 

Blæstad ble det etablert et kontorfelleskap med andre landbruksrelaterte virksomheter hvor 

synergieffekter er tatt ut. I forhold til forbedringsområder er det viktig å fokusere på å videreutvikle 

kommunikasjonen mellom kontoret og de øvrige administrasjoner i kommunene samt politisk ledelse. 

Her føles avstanden å ha blitt større som følge av lokalisering utenfor rådhusene. 

 

Hedmarken landbrukskontor – ”en virksomhet i Stange kommune” 

 

Figur 1: Organisasjonskart for Stange kommune 

Stange kommune er organisert med to myndighetsnivåer, rådmanns- og virksomhetsnivå. Det er tre 

kommunalsjefer som har ansvaret for ulike deler av organisasjonen. Hedmarken landbrukskontor 



inngår som en av virksomhetene i samfunnsutviklingsavdelingen sammen med bl.a. plan-, bygg- og 

oppmålingsavdelingen. 

Strategikart for Hedmarken landbrukskontor 

 

Figur 2: Strategikart Hedmarken landbrukskontor 2013/2014 

 

Oppdraget til Hedmarken landbrukskontor er kommunal landbruksforvaltning, næringsutvikling og 

rådgiving. 

Strategikartet viser hvilke arbeidsoppgaver/strategielementer som knytter seg til virksomheten. Videre 

vises hvilke satsingsområder som det skal jobbes spesielt med i inneværende år, merket blått i figuren 

over. 

Kompetanse og bemanning 

Arbeidstidsregistreringen fra 2012 ga gode opplysninger om arbeidsoppgavene og tidsforbruk på de 

ulike arbeidsoppgaver og er i 2013 brukt som hjelpemiddel for en løpende vurdering av 

kompetansebehov, arbeidsdeling og bemanning ved landbrukskontoret. 

Areal- og miljøforvaltning, herunder samferdselstiltak. 

Kontoret har deltatt i to viktige planprosesser i Stange i løpet av året. Det er kommunedelplan Tangen 

– der kontoret bl.a. har utarbeidet temakart landbruk. Videre er det arbeidet med strategisk 

næringsplan Stange, hvor landbruket er en viktig del for verdiskaping og vekst i kommunen. 

Næringsplanen skal være ferdig i løpet av 2014. I sammenheng med næringsplanarbeidet har 

landbrukskontoret utarbeidet statistikk for utviklingstrekk i landbruket for perioden 1999 – 2012 for 

alle tre kommunene. Tallene for Stange blir nå brukt aktivt i forbindelse med arbeidet med strategisk 

næringsplan. 

I sammenheng med arbeidet med kommunedelplan Tangen og strategisk næringsplan ble Stange 

Landbruksråd gjenopprettet. Landbruksrådet består av ledere av bondelag, bonde- og småbrukerlag, 



skogeierlag, grunneierlag og allmenningene. I tillegg består landbruksrådet av tre politikere oppnevnt 

for valgperioden. Landbruksrådet skal brukes som høringsorgan i viktige areal og næringssaker. 

Kontoret har videre gitt innspill i arbeidet med kommunedelplan miljø og klima for Hamar. 

Kontoret er i regi av Fylkesmannen involvert i temagruppe landbruk vedrørende E6, herunder 

utredningsarbeidet om kompensasjonsarealer som følge av nedbygging av våtmarksområder. 

Temagruppen skal også vurdere konsekvenser for landbruket som følge av utvidelsen av E6. Dette 

gjøres i samråd med berørte grunneiere. 

 

Utvikling av organisasjonen 

I utviklingen av kontoret har det blitt utarbeidet internt og eksternt kommunikasjonskart. Under vises 

det eksterne kommunikasjonskartet for Hedmarken landbrukskontor. 

 

 

Figur 3: Kommunikasjonskart Hedmarken landbrukskontor (HLK) - eksternt 

Som en ser av figur 3 har kontoret et stort nettverk. Etableringen av landbrukssenteret på Blæstad har 

ført til mer samarbeid og samhandling med de øvrige aktørene som styrer utviklingen av landbruket. 

Blæstaddagen, som et årlig arrangement, er et godt eksempel. 



Kommunal landbruksforvaltning 

Løpende tilskuddsforvaltning 

Kommunene har forvaltningsansvaret for de fleste økonomiske virkemidler i landbruket slik de 

foreligger fra jordbruksoppgjøret gjennom Statens Landbruksforvaltning, Innovasjon Norge og 

Fylkesmannen. 

Ordningene er regelbundne og rettighetsbaserte og arbeidet består i veiledning, saksbehandling, 

kontroll og klagebehandling. Korte tidsfrister, høye krav til nøyaktighet og store beløp i omsetning, 

tilsier at landbrukskontoret skal prioritere disse sakene høyt.    

Tilskuddsforvaltningen for 2013 viser 

Tabell 1: Produksjonstilskudd i jordbruket  

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant Sum Ant Sum Ant Sum Ant Sum 

Søknadsomgang 20.aug. 113 15 725 249  115 17 360 448 275 35 558 914  503 68 644 611  

Søknadsomgang 20.jan. 60 2 591 824 86 5 858 939 128 7 746 340 274 16 197 103 

Manuelt behandla søknader 2 72 851 6 148 022 2 566 416 10 787 289 

Sum produksjonstilskudd 175 18 389 924 207 23 367 409 405 43 871 670 787 85 629 003 

 

Tabell 1 viser utbetalte produksjonstilskudd i løpet av 2013. Produksjonstilskudd omfatter tilskudd til 

husdyr, areal- og kulturlandskapstilskudd, tilskudd til dyr på beite, tilskudd til økologisk landbruk mv. 

Det er utbetalt 85,6 mill. kr. i 2013. Søknadene skal behandles elektronisk, bortsett fra noen få 

søknader som av ulike årsaker må behandles manuelt. 

Tabell 2: Velferdsordningene 

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant Sum Ant Sum Ant Sum Ant Sum 

Avløserordningen ferie og fritid 52 2 602 354 74 3 922 635 95 4 915 054 221 11 440 043 

Manuelt behandla søknader 2 111 945 2 92 105 0 0 4 204 050 

Avløsning u/ sjukdom 3 53 276 11 206 994 3 125 778 17 385 048 

Tidligpensjon for jordbrukere 1 410 000 1 200 000 5 766 000 7 1 376 000 

Sum velferdsordninger 58 3 177 575 88 4 421 734 103 5 806 832 249 13 406 141 

 

Dyretallet ved årsskiftet bestemmer hvor mye en kan få i avløsertilskudd i løpet av et år. Tilskuddet er 

en del av sommerutbetaling for produksjonstilskudd, se tabell 1. Maksimalbeløpet utgjør kr. 72.000.  

Tidligpensjon kan utbetales når brukeren har fylt 62 år og etter at gården er overdratt til andre. Satsene 



er kr. 100.000 for enbrukerpensjon (den ene av ektefellene) og kr. 160.000 for tobrukerpensjon (for 

begge ektefeller).  Det er utbetalt i alt 13,4 mill. kroner i 2013 (Tabell 2). 

Tabell 3: Tilskudd til det regionale miljøprogrammet 

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant Sum Ant Sum Ant Sum Ant Sum 

Endret jordarbeiding 51 1 225 590  49 1 140 785 86 1 329 040 186 3 695 415 

Grassoner langs vassdrag 1 4 440 1 3 615 0 0 2 8 055 

Seterdrift med melkeproduksjon 1 44 000 3 176 000 2 88 000 6 308 000 

Organisert beitebruk 10 34 230 19 54 870 15 42 300 44 131 400 

Spredning av husdyrgjødsel om våren 30 530 348 4 475 828 50 433 340 127 1 439 513 

Skjøtsel av seterlandskap 2 25 960 10 133 100 6 44 220 18 203 280 

Skjøtsel av gravminner/gravfelt 1 5 500 2 6 600 8 17 600 11 29 700 

Sum regionalt miljøprogram 96 1 838 608 131 1 851 098 167 1 892 680 394 5 582 383 

 

Det ble vedtatt nytt regionalt miljøprogram gjeldende for 2013 – 2016. Formålet med ordningen er å 

opprettholde et variert og åpent kulturlandskap gjennom aktiv skjøtsel og bruk av ressursgrunnlaget. 

Videre skal en søke å redusere forurensningen fra jordbruket og samtidig fremme produksjon gjennom 

god agronomi. Det er utbetalt i alt 5,6 mill. kroner i 2013 (Tabell 3). 

 

Tabell 4: Spesielle miljøtiltak (SMIL) i jordbruket 

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant Sum Ant Sum Ant Sum Ant Sum 

Spesielle miljøtiltak (SMIL) 12 463 000 18 695 000 17 918 100 47 2 076 100 

 

Fordeling av midlene tar utgangspunkt i politisk vedtatt strategiplan for bruk av midler til spesielle 

miljøtiltak i landbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tabell 4 viser antall søknader og hvor 

mye som er innvilget i 2013. Det er i løpet av 2013 politisk behandlet ny strategiplan for Hamar, Løten 

og Stange gjeldende for perioden 2014 – 2017. Hovedmålene er å ivareta kulturlandskapet gjennom 

aktiv bruk, biologisk mangfold, historisk dybde og tilgjengelighet for allmennheten.  



Tabell 5: Innvilgede tilskudd til SMIL-midler etter formål (Søk = antall søkere, Ant = antall innvilgede 

søknader) 

 Biologisk mangfold Verneverdige 

bygninger 

Kulturminner Turstier/fellestiltak Hydrotekniske tiltak 

Søk Ant Tilskudd Søk Ant Tilskudd Søk Ant Tilskudd Søk Ant Tilskudd Søk Ant Tilskudd 

Hamar 6 4 140 000 4 2 216 000 0 0  2 2 107 000 0 0 0 

Løten 6 5 214 000 6 3 243 000 1 1 39 000 2 2 114 000 3 3 75 000 

Stange 1 1 40 000 10 6 520 000 1 1 75 000 1 0  4 4 246 000 

Sum 13 10 394 000 20 11 979 600 2 2 114 000 5 4 221 000 7 7 321 000 

 

Tabell 6: Kommunevis fordeling av SMIL-midler i 2013 i prosent 

Fordelingen kommunevis i % 

 Antall 

bruk 

Tilskudd 

Hamar 24 % 22 % 

Løten 24 % 33 % 

Stange 52 % 45 % 

 

I følge tabell 6 er det godt samsvar mellom fordelingen av midler og antall aktive brukere i 

kommunene. Dette vil variere fra år til år. 

Fordelingen av midler til verneverdige bygninger skjer i samråd med Hedmark Fylkeskommune. I 

enkelte saker inngår SMIL- midlene sammen med midler fra Kulturminnefondet eller avsatte midler til 

verneverdige bygninger fra Hedmark Fylkeskommune.  

Tabell 7: Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket 

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant Sum Ant Sum Ant Sum Ant Sum 

Nærings- og miljøtilskudd i 

skogbruket (NMSK) 

22 326 619 18 326 778 32 454 257 72 1 107 654 

 

Ordningen er mer regelbundet enn SMIL og kommunen har derfor ikke like stort spillerom her, men 

følgende tiltak prioriteres: Stimulere til økt skogbruksaktivitet, stimulere til økt CO2 binding i skog 

gjennom økt skogproduksjon, følge opp arbeidet med miljøregistreringer i skog (MIS).  



Skogsflisråstoff 

Tabell 8: Produksjon av skogsflisråstoff 

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant Sum Ant Sum Ant Sum Ant Sum 

Produksjon av skogsflisråstoff 10 660 777 12 453 005 26 645 874 48 1 759 656 

 

Denne ordningen har eksistert siden 2009 og formålet med den var å stimulere til levering av virke til 

biobrenselanlegg. Ordningen har ført til at mange gårdbrukere har ryddet langs jord- og vegkanter. På 

mange setervoller har rydding hindret videre gjengroing. Tilskuddsordningen har dekket 

driftskostnadene inntil kr. 43 pr. løs m
3
 i 2013. Virket er deretter solgt til varmesentraler. I løpet av 

perioden 2009 til 2013 har det blitt utført 200 drifter med til sammen 1.479.64 løs m
3
, som har utløst 

om lag 7,3 mill. kroner til dekning av ryddekostnadene. 

Ordningen med tilskudd til skogsflisråstoff er imidlertid avviklet i slutten av 2013. 

 
Foto: Erik Holmen 

 



Vegbygging 

Tabell 9: Tilskudd til vegbygging 

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant Sum Ant Sum Ant Sum Ant Sum 

Tilskudd til vegbygging 1 39 000 5 569 000 29 849 000 35 1 457 000 

 

Vegbyggingen foregår stort sett i allmenningene, hvor det etter hvert er blitt et godt utbygd veinett. 

Det er større utfordringer mange steder når en kommer ut på det kommunale vegnett som skaper 

særlig problemer for utkjøring av tømmer. 

Grøfting  

Tilskudd til grøfting ble gjeninnført etter jordbruksforhandlingene i 2012, men først effektuert på 

sommeren 2013.  Fylkesmannen bevilget Hamar, Løten og Stange til sammen kr 2.712.000 i 2013. 

Tilskuddet er kr. 1000 pr. dekar eller kr. 15 pr. meter grøft. Det koster om lag kr. 8.000 til kr. 12.000 

per daa å grøfte avhengig av forholdene på jordet. Bruksrettsytelser fra allmenningene på drensrør og 

kummer har stor betydning for lønnsomheten ved grøfting, særlig i Løten og Stange/Romedal. 

Tabell 10: Tilskudd til grøfting 

 Bevilget (kr) Forbruk (kr) 

Hamar 728 000 311 560 

Løten 588 000 429 750 

Stange 1 396 000* 1 439 200* 

Sum 2 712 000 2 190 510 

*overført penger fra andre kommuner 

Det regnes å ha blitt grøftet om lag 2000 dekar i våre tre kommuner i 2013 – hvilket vi er meget godt 

fornøyd med, og da spesielt aktivitetsnivået i Stange. Værforholdene høsten 2013 ga muligheter for 

grøfting helt fram til jul.  

 

 



Funn ved grøfting 

Det er i forbindelse med grøftearbeider i myr i 

Stange funnet lårben fra en ung kvinne i 

alderen 20-30 år, aldersbestemt til å være ca 

2250 år gammelt. Likedan en hodeskalle fra 

en mann ca 20 år gammel som er sendt til 

Sverige for aldersbestemmelse. For arkeologer 

er dette skikkelige ”godbiter i nasjonal 

sammenheng”.   

Foto: Hedmark Fylkeskommune 



Lovforvaltning 

Tabell 11: Antall lovsaker i 2013 

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant Ant Ant Ant Sum 

Delingssaker 6 3 17 26  

Omdisponeringssaker 1 1 3 5  

Konsesjonssaker 2 8 7 17  

Skogsaker 1 5 31 37  

Diverse jordlovsaker 2 1 1 4  

Nydyrking 3 5 4 12  

Sum lovsaker 15 23 63 101  

Sum gebyrinntekter     92 000 

 

Vedtaksmyndighet i saker etter konsesjonslov, jordlov, odelslov og skoglov er lagt til kommunene. 

Landbrukskontoret behandler de aller fleste saker administrativt etter delegert myndighet. Saker av 

prinsipiell karakter tas opp politisk.  

Gebyrinntekter i 2013 var kr. 92 000. 

Rovdyr  

Tabell 12: Erstatning for rovdyrdrepte sau 2009-2013 

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant Sum Ant Sum Ant Sum Ant Sum 

2009 6 350 000 24 931 749 13 527 116 47 1 808 865 

2010 7 494 634 21 958 963 23 1 074 569 51 2 528 166 

2011 9 917 466 20 1 388 969 16 753 152 45 3 059 587 

2012 7 304 303 20 1 052 979 17 798 618 44 2 155 900 

2013 4 250 070 15 780 702 12 405 834 31 1 436 606 

 

I 2013 ble det gitt erstatning for 290 sauer drept av ulv, 187 sauer drept av bjørn, 8 sauer drept av 

gaupe og 62 sauer drept av andre rovdyr. Antall saueholdere er redusert fra 74 i 2009 til 66 i 2013. 

Nesten 50 % av dagens saueholdere mottar erstatning for tapt av dyr på beite som skyldes rovdyr. 

Antall vinterfôra sauer er redusert fra 3 672 til 3 516 i samme tidsrom. Det er i tillegg utbetalt midler 

til forebyggende tiltak slik som sen slipping, tidlig nedsanking, hjemmebeite m.v. Beitenæringen er 

fortsatt truet av store tap som skyldes rovdyr. 



Midler til forebyggende tiltak fra Fylkesmannen. 

I tillegg til erstatning for tapte dyr på beite utbetales etter søknad, tilskudd til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak. For kommunene Hamar, Løten og Stange ble det fra Fylkesmannen utbetalt 

kr. 40.000 til utvidet tilsyn i kombinasjon med tidlig sanking, kr. 24.000 til ekstraordinært tilsyn i 

beiteperioden, kr. 285.304 som kompensasjon som følge av tidligsanking, kr. 84.750 for de som har 

sau på hjemmebeite hele beitesesongen, kr. 45.000 til tekniske tiltak, kr. 15.218 til diverse tiltak. Det 

er utbetalt kr. 148.646 til fellingslagene i Hamar, Løten og Stange.  Totalt utbetalt blir det kr. 642.918.  

Investeringsvirkemidlene 

Tabell 13: Innvilget tilskudd til tradisjonelt landbruk av bygdeutviklingsmidler 

 2010 2011 2012 2013 

Ant (tot) Tilskudd Ant (tot) Tilskudd Ant (tot) Tilskudd Ant (tot) Tilskudd 

Hamar 5 (5) 1 200 000 2 (5) 500 000 3 (7) 675 000 4 (5) 1 075 000  

Løten 10 (11) 2 190 000 3 (5) 898 391 5 (6) 1 475 000 5 (6) 1 600 000 

Stange 7 (9) 2 341 500 4 (4) 900 000 4 (6) 1 275 000 9 (12) 2 350 000 

Sum 22 (25) 6 731 500 9 (14) 2 298 391 12 (19) 3 100 000 18 (23)  5 025 000 

 

Tallene i parentes er antall søknader som er innsendt til Innovasjons Norge. I 2013 er det planlagt 

investert 72 mill. kroner. Det er innvilget 7 søknader innen grovforetende produksjoner, 6 søknader 

innen kraftforkrevende produksjoner og endelig 5 søknader innen korntørker/ lagerbygg for 

grønnsaker og poteter. 

 

Tabell 14: Innvilget tilskudd til bygdenæringer av bygdeutviklingsmidler 

 2010 2011 2012 2013 

Ant  Tilskudd Ant  Tilskudd Ant  Tilskudd Ant  Tilskudd 

Hamar 0 0 2 840 000 2 537 000 0 0 

Løten 1 33 000 2 400 000 2 421 500 0 0 

Stange 1 500 000 0 0 0 0 1 159 000 

Sum 2 533 000 4 1 240 000 4 958 500 1 159 000 

 

Innen bygdenæringer er det i perioden 2010 – 2013 bevilget tilskudd til ”Inn på Tunet” – tilbydere, 

lokal produsert mat og reiselivssatsing.   

 

Tabell 15: Innvilget tilskudd til bioenergi av bygdeutviklingsmidler 

 2013 

Ant Tilskudd 

Hamar 0 0 

Løten 1 300 000 

Stange 2 528 000 

Sum 3 828 000 

 

Etter en forholdsvis aktiv periode i løpet av de siste 10 årene, er det nå noe mindre interesse for å 

bygge fyringsanlegg basert på halm eller flis. 



Forvaltningskontroll/kommuneundersøkelse 

Den 19. juni 2013 varslet Fylkesmannen at de ville undersøke hvordan Løten kommune, som 

forurensningsmyndighet, ivaretar sin myndighet og plikt etter gjødselvareforskriften del III og IV. Det 

handler om lagring og bruk av husdyrgjødsel, hvor den største utfordringen er forurensing av vassdrag 

som følge av lekkasjer fra gjødselkjellere eller gjødselkummer.  

I forbindelse med undersøkelsen ble det gjennomgått saksbehandlingsrutiner, delegeringsreglement og 

eksempler på behandling av saker der gjødselvareforskriften har vært tema. Rapport fra Fylkesmannen 

forelå 15. august 2013 der det ble anført 3 funn (brudd på krav fastsatt i og i medhold av lov eller 

forskrift) og gitt 3 merknader (forhold der tilsynsmyndigheten påviser et forbedringspotensiale).  

Funn berørte nødvendig delegering fra kommunestyre til rådmann mv., mangler ved utgående brev i 

forhold til forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang mv. og  manglende kontroll av  nybygde 

husdyrgjødsellager.  

I etterkant er rapporten besvart skriftlig og fylkesmannen konkluderer med at alle funn og merknader 

vil bli fulgt opp på en god måte. Løten kommunestyre har fått rapporten til orientering. 

Det må påregnes forvaltningskontroller og undersøkelser av kommunenes arbeid på ulike 

ansvarsområder framover. De kan være både konstruktive og nyttige både for kommunen og 

tilsynsmyndigheten.  

 

Næringsutvikling 

Løpende prosjekter i 2013 

Mjølkeprosjektet 

Prosjekt ”Veivalg for mjølkeprodusenter på Hedmarken mot 2015” ble avsluttet i desember 2013. 

Prosjektet var et samarbeid med landbrukskontoret i Ringsaker. Det ble gjennomført seks 

samlinger/fagmøter og det deltok omkring 50 deltagere på hvert av møtene. I alt 20 mjølkeprodusenter 

fikk individuell veiledning i forhold til ”Veivalg” og 27 mjølkeprodusenter fikk individuell 

bygningsteknisk rådgiving. Fylkesmannen støttet prosjektet økonomisk. 

Storfekjøttprosjektet 

Prosjektet hadde som mål å stimulere gårdbrukere til å satse på storfekjøttproduksjon. Det ble 

gjennomført fem fagmøter der antall frammøtte varierte fra 40 til 60 deltagere. Temaene var 

rammebetingelser/økonomi/marked, bygninger/bygningstekniske løsninger/kostnader, befaring av 

fjøs, lønnsomhet og likviditet i storfekjøttproduksjon og om grovfôr og beitebruk. I tillegg ble det gitt 

individuell veiledning mot en avgift. Ni brukere fikk veiledning fra Nortura og seks fikk byggteknisk 

rådgiving fra Hedmark Landbruksrådgiving.  Fylkesmannen støttet prosjektet økonomisk.  

Inn på Tunet 

Landbrukskontoret har gjennomført prosjektet Inn på Tunet-løftet i perioden fra 18. august 2011 til 30. 

september 2013. Prosjektet hadde som mål å gjøre Inn på Tunet til en integrert del av tilbudet 

kommunene Hamar, Løten og Stange tilbyr aktuelle personer innen bestemte målgrupper. Målgruppen 



var yngre hjemmeboende mennesker med demenssykdommer og flyktninger. Videre hadde prosjektet 

fokus på barn/unge som faller litt utenfor, for eksempel i skolesituasjon. Prosjektet ble organisert med 

styringsgruppe og prosjektleder. Det ble etablert arbeidsgrupper, arrangert fellesmøter mellom 

tilbydere og arbeidsgruppene, presentasjonsmøter mv. I anledning samling av regionrådet på 

Atlungstad brenneri, ga prosjektleder en orientering.  Ordførere/varaordførere har vært representert på 

åpne møter bla. på et møte på Mattisrud før stortingsvalget i 2013 som samlet 86 personer. 

Oppnådde resultater er bla. opplegg for anbudsinnhenting via Doffin og innen demens har det som 

følge av prosjektet blitt et interkommunalt samarbeid. Arbeidsgrupper relatert til målgruppene, har 

jobbet på tvers av kommunene med sikte på å øke kunnskapen om IPT – tilbudene, kvalitetskrav og 

ikke minst se hvilke behov det er for slike tjenester. Prosjektet har avklart hvilke tjenester det er størst 

behov for og hvilke tjenester det ikke er behov for. For demente er det behov for aktiviseringstiltak på 

dagtid, helgeavlasting/ferieavlasting/avlasting på ettermiddag og kveld. For flyktninger er det behov 

for alternativ arena for norskopplæring, arbeidspraksis og alternativ bosetning. Når det gjelder 

barn/unge er behovet størst for helgeavlastning/ferieavlastning, fritidstilbud/alternativ støttekontakt og 

alternativ læringsarena ved spesialpedagogiske tiltak. En sak for oppfølging av prosjektet blir lagt 

fram for politisk behandling i alle tre kommunene i løpet av første halvår 2014. Innovasjon Norge 

støttet prosjektet økonomisk. 

 

Andre satsingsområder 

Floghavreaksjoner 

Landbrukskontoret har i samarbeid med faglagene gjennomført floghavreaksjoner i Hamar i perioden 

1996 – 2013, Løten i perioden 2009 – 2013, Romedal i perioden 2010 – 2013 og Stange for første 

gang i 2013.  Kommunen har ført statistikk og sett at omfanget av floghavre er redusert. Ett eksempel 

er Hamar der antall driftsenheter med korn med floghavre med mer enn 100 planter var 44 % i 1996. I 

2013 er dette redusert til 10 %.  I Løten har 17 % av driftsenhetene med korn mer enn 100 planter. 

Gjeldende forskrift om floghavre inneholder en bestemmelse om at det tilligger kommunal 

landbruksforvaltning å føre tilsyn med at bestemmelsene følges. Det arbeides nå med en ny forskrift 

som har vært på høring, men ikke endelig vedtatt. Det foreslås at tilsynsansvaret i sin helhet legges til 

Mattilsynet. Kommunen er da ikke lenger tillagt samme ansvar som før. Landbrukskontoret ønsker 

derfor ikke å videreføre aksjonsformen, men konsentrere seg om stikkprøvekontroller, evt. gjøre tiltak 

i samarbeid med Mattilsynet så lenge kommunen er pålagt tilsyn.  

Faglig forum Blæstad/ faglig koordinator 

Prosjektperioden for ”Faglig koordinator Blæstad” ble avsluttet i 2013, der Hedmark Fylkeskommune 

har støttet stillingen med kr. 100.000 pr. år i en tre-års periode.  

Etter at faglig koordinator, Johannes Ingvoldstad, sluttet på sommeren 2013, har faglig forum diskutert 

innhold og omfang av denne stillingen. Gruppa har konkludert med at stillingen reduseres til 20 % 

stillingsressurs, der Hedmarken landbrukskontor fortsatt har arbeidsgiveransvar. De øvrige leietagerne, 

Hedmark landbruksrådgiving, Høgskolen i Hedmark, Hedemarken Regnskap AS og Hedmark 

Bondelag, betaler en andel på kr. 15.000 hver pr. år (tils. kr. 60.000). Det arbeides med ny instruks for 

stillingen. 



Blæstaddagen ble arrangert 23. august 2013 med om lag 500 frammøtte. Dagen inneholdt foredrag, 

markvandringer, maskindemonstrasjoner og politisk debatt. Det er besluttet å arrangere Blæstaddagen 

også i 2014. 

Kjempespringfrø.  

Hedmarken landbrukskontor fikk i 2013 tilskudd fra Fylkesmannen i Hedmark til bekjemping av den 

svartelistede arten kjempespringfrø,  Impatiens glandulifera. Vi fikk kr 20.000 til Hamar, til 

bekjemping langs Flagstadelva, fra Vienkrysset til Åkersvika og til bekjemping innerst i Disen allé og 

kr 20.000 til Stange, til bekjemping langs Nordre Starrelv. I tillegg ble det gitt kr 20.000 til Hedmark 

landbruksrådgiving til å følge opp et bekjempingsforsøk i Nordre Starrelv som ble påbegynt i 2012.  

 

 
 

Kjempespringfrø langs bekkekant. Ca. 1,5- 2 meter høye planter. 

 

 

Bekjempingen ble gjennomført som en manuell rydding med bruk av ryddesag. To personer utførte 

ryddearbeidet i samarbeid med Hedmarken landbrukskontor. Langs Flagstadelva og i Disen Allé ble så 

godt som alle kjempespringfrøplanter ryddet ned, til dels flere ganger i vekstsesongen. Her har 

ryddingen ført til en kraftig reduksjon av forekomsten, men en ny rydding vil være nødvendig i 2014, 

for å kunne fjerne spireplanter fra frø som har overlevd. I Nordre Starrelv ble det ryddet anslagsvis 2 

km med bekkeskråning, særlig i området der elva krysser E6 ved Uthuskrysset og ved Horne, men 

forekomsten var så stor at en ikke rådde med hele strekningen mellom Uthuskrysset og utløpet av 

Nordre Starrelv i Svartelva. 

 

Det er søkt om kr 17.500 til bekjemping langs Flagstadelva i 2014 og om kr 200.000 til bekjemping 

langs Nordre Starrelv. 

 

 



Rådgiving 

Tabell 16: Gebyrinntekter 

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant Sum Ant Sum Ant Sum Ant Sum 

Gjødselplaner 13 14 050 12 10 595 42 38 895 67 63 530 

Hydrotekniske miljøplane 0 0 1 3 570 3 9 585 4 13 155 

Grøfteplaner 8 13 515 3 5 865 8 15 045 19 34 425 

Nivelleringsoppdrag 0 0 0 0 2 1 165 2 1 165 

Annet 1 3 060 0 0 0 0 1 3 060 

Sum gebyrinntekter 22 30 625 16 20 030 55 64 690 93 115 335 

 

Kompetansen ved landbrukskontoret er på enkelte tjenesteområder etterspurt og rådgiving gis mot 

betaling.  

 

Økonomiske resultater 

Tabell 17: Regnskap i perioden 

 Hamar Løten Stange Sum HLK 

2009 1 371 060 1 128 394 2 353 856 4 853 311 

2010 1 342 061 1 104 528 2 304 068 4 750 658 

2011 1 386 759 1 141 315 2 386 475 4 914 548 

2012 1 493 845 1 229 447 2 564 654 5 287 946 

2013* 1 524 560 1 252 258 2 612 236 5 386 054 

 

*Et detaljert årsregnskap for 2013 er vedlagt årsrapporten. 

Resultatutviklingen viser at netto utgifter til drift av HLK har økt i gjennomsnitt 2,2 % pr. år i 5- 

årsperioden. I perioden 2009 til 2012 steg netto lønnsutgifter med 18,6 % (596.000 kr) og 

pensjonsinnskuddet til KLP med 78,7 % (346.888 kr). Løpende kontorutgifter holder seg noenlunde på 

samme nivå. Prosjektinntekter har bidratt til å holde kostnadsnivået nede. 

 

Tabell 18: Budsjett for 2014 

 Hamar Løten Stange Sum HLK 

Budsjett 2014 1 666 108 1 371 221 2 860 397 5 897 726 

  

 



Samarbeid med kommunenes øvrige administrasjoner 

Hamar 

Det er etablert et LNF-forum som ikke har hatt møte i 2013. Diskusjonen foregår derimot fra sak til 

sak mellom ansatte som er berørt. Eksempler på god samhandling er innspill/møter i anledning 

kommunedelplan klima og miljø. Videre deltar landbrukssjefen i en koordineringsgruppe for Hamar 

kommune med hensyn til reguleringsplanarbeidet for E6 gjennom Åkersvika. I tilknytning til 

reguleringsplanarbeidet er det nedsatt en temagruppe landbruk mellom Statens Vegvesen, Asplan Viak 

og Fylkesmannen, hvor også landbrukssjefen deltar.  

Løten  

Det arrangeres månedlige samrådingsmøter der landbrukskontoret er representert og der saker avklares 

og diskuteres på tvers av fagetatene – plan, byggesak, miljø og oppmåling. Møtene oppfattes som 

nyttige fra alle parter. Samarbeidsutvalget for teknisk drift, forvaltning og landbruk, der 

landbrukskontoret deltar, mangler fortsatt noe på innhold som engasjerer deltagerne.  

Stange 

Planforum i Stange fungerer ikke slik det opprinnelig var tenkt. Det var ingen møteaktiviteter i 2013. 

Saker blir derfor diskutert på saksbehandlernivå.  

Kontakten mellom landbrukssjef og kommunalsjef ivaretas på en god måte ved jevnlige dialogmøter. 

Landbrukssjefen deltar på virksomhetsledermøter, på lederutviklingskurs og ulike aktiviteter med 

hensyn til utviklingsarbeidet i kommunen. 

Generelt fungerer samarbeidet tilfredsstillende med Stange som vertskapskommune.   

Det er viktig med stor grad av åpenhet og medvirkning med kommunene i plansaker, der viktige 

landbruksinteresser blir berørt. Hedmarken landbrukskontor skal være høringsinstans i plansaker der 

landbruksinteresser er berørt.  

De papirbaserte gårdsarkivene befinner seg nå i den enkelte kommunes arkiv. Det er behov for 

kontinuerlig rydding og evt. makulering av saker (iht. arkivloven). 

GIS-samarbeid på Hedmarken. 

Kontoret deltar i en faggruppe landbruk som arbeider med utvikling av kart og karttjenester. Arbeidet 

ledes av en GIS-koordinator. 

 

Informasjonsvirksomhet 

Landbruker’n 

Landbruker’n som sendes ut til alle som søker produksjonstilskudd og kommer med to utgaver pr. år. 

Et nummer sendes ut på nyåret og et på sommeren. Det samarbeides med Ringsaker landbrukskontor 

om utgivelsene. 



Hjemmesiden 

Hedmarken landbrukskontor har egen hjemmeside under Stange kommunes hjemmeside: 

http://www.stange.kommune.no/landbruk/. En av medarbeiderne på kontoret har et særskilt ansvar for 

å holde hjemmesiden god og informativ. Siden brukes til informasjon om møter og aktiviteter, samt 

informasjon om ulike ordninger og tidsfrister gjennom året. Også informasjon og annonsering for 

andre organisasjoner legges ut på hjemmesiden. 

Facebook 

Kontoret benytter også Facebook: https://www.facebook.com/hedmarken.landbrukskontor. Med tanke 

på den neste generasjonen bønder vet vi at sosiale medier når ut til stadig flere. Kontoret vil derfor 

benytte Facebook til å spre informasjon i tillegg til hjemmesiden. Hovedsakelig vil samme 

informasjon legges ut på begge steder, men Facebook kan i tillegg brukes til å dele aktuelle 

nyhetssaker og videoklipp fra andre medier.  

Informasjonsmøte 

Hvert år arrangeres informasjonsmøte med ledere/tillitsvalgte i næringsorganisasjonene i landbruket i 

Hamar, Løten og Stange. Møtene holdes med sikte på gjensidig informasjon og aktuelle 

samarbeidstiltak. 

 

Brukerundersøkelser 

Det er ikke foretatt brukerundersøkelse siden 2011. 

 

Medarbeiderundersøkelser 

Medarbeiderundersøkelser ble gjennomført i 2009, 2010 og 2012. 

Medarbeidersamtaler foregår hvert år, likedan oppfølging av HMS gjennom årlige handlingsplaner. 

 

Sjukefravær 

På Hedmarken landbrukskontor var det egenmeldt sjukefravær på 0,9 %, sjukemeldinger utgjorde 2,79 

%, altså totalt sjukefravær på 3,69 % i 2013. Gjennomsnittet for Stange kommune var hhv. 1,22 % på 

egenmeldt og 7,44 % iflg. sjukemeldinger, totalt 8,66 %. 

 

Blæstad, 22. april 2014 

 

Stein Enger 

Landbrukssjef 

http://www.stange.kommune.no/landbruk/
https://www.facebook.com/hedmarken.landbrukskontor


Vedlegg 1: 

 

 



 

 

 

  

 

 

 


