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Innledning 

Hedmarken landbrukskontor (HLK) ble etablert i 2009 ved en sammenslåingen av landbrukskontorene 

i Hamar, Løten og Stange. Kontoret er lokalisert i landbrukssenteret på Blæstad, med Stange som 

vertskommune. 

Denne årsrapporten beskriver ressursinnsatsen og de viktigste oppgavene HLK har utført i løpet av 2021.  

Stillingsoversikt  

Navn Stilling 
Stillings-

prosent 

Jørn-R. Follum Landbrukssjef 100 % 

Karl Owren Rådgiver skogbruk 100 % 

Arild B. Wennersgaard Rådgiver jordbruk 100 % 

Hege G. Ottinsen Rådgiver jordbruk 

100 % 

Permisjon til 

01.08.21 

Bent Roger Hegg Rådgiver skogbruk 100 % 

Mari Hulleberg Rådgiver jordbruk 

100 % 

Permisjon fra 

26.04.21 

Ane Wormdal Lund Rådgiver jordbruk 70 % 

Kirsti Godager Rådgiver jordbruk 
100 % 

Vikariat 

Landbrukskontorets personalressurser har i 2021 omfattet totalt ca. 6,7 årsverk. 

 
Ansatte ved Hedmarken landbrukskontor 2021 (fra venstre): Hege G. Ottinsen, Bent Roger Hegg, Ane W. Lund, Karl Owren, 

Mari Hulleberg, Kirsti Godager, Arild B. Wennersgaard. Jørn-R. Follum var fotograf.  
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Samarbeidsavtalen mellom Hamar, Løten og Stange 
Samarbeidsavtalen mellom Hamar, Løten og Stange og delegeringsreglementet ble vedtatt i 2008 og 

oppdatert i 2014 etter godkjenning av kommunestyrene i de tre kommunene. Rådmennene i de tre 

kommunene, eller den rådmannen bemyndiger, danner sammen med landbrukssjefen et administrativt 

samarbeidsråd for virksomheten. I 2021 har følgende deltatt i rådet i tillegg til landbrukssjefen: Hamar 

kommune v/ næringssjef Svein Frydenlund, Løten kommune v/ kultur- og kommunikasjonssjef Bente 

Hagen og Stange kommune v/ kommunalsjef Frode Haugan. 

HLKs oppdrag og tjenesteproduksjon 
Oppdraget til HLK er kommunal landbruksforvaltning, næringsutvikling og rådgiving. HLK utfører 

på vegne av kommunene Hamar, Løten og Stange de lovpålagte oppgaver som vedrører 

produksjonstilskudd i jordbruket, jordbrukets miljøvirkemidler, velferdspolitiske tiltak, juridiske 

virkemidler, skogbruksoppgaver og førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge. Videre deltar kontoret i 

kommunenes samfunns- og næringsutviklingsarbeid, herunder plansaker, strategiske næringsplaner og 

ulike temaplaner. Kontoret utfører også enkelte betalte rådgivingsoppgaver. 

HLK og korona-situasjonen 
På samme måte som store deler av fjoråret har korona-pandemien gitt seg utslag i at de ansatte ved 

landbrukskontoret i perioder og i varierende grad har hatt hjemmekontor. Kontoret har i hele perioden 

vært fysisk betjent med en ansatt. Kravet om sosial avstand har medført at kontoret har avlyst fysiske 

møter og befaringer/kontroller. Mange møter er erstattet med bruk av digitale møteplattformer. Dette har 

gjort at mye av vår aktivitet har blitt gjennomført på nye måter. Vår erfaring gjennom året er at ikke all 

kontakt lar seg erstatte med digitale verktøy. 

Kommunal landbruksforvaltning 

Klima og landbruket 

Mange av de nasjonale og regionale tilskuddsordningene har som formål å bidra til gjennomføringen av 

tiltak i en mer klimavennlig retning. Landbrukskontoret informerer om disse i tilknytning til det 

generelle informasjonsarbeidet om ordningene. I tillegg involverer landbrukskontoret seg i ulike 

prosjekter som også bidrar til klimavennlige løsninger i landbruket. 

I regionalt miljøprogram (RMP) er det spesielt tiltakene knyttet til spredning av husdyrgjødsel som er 

positive klimatiltak. Ordningen skal stimulere til bruk av spredemetoder som gir redusert utslipp av 

ammoniakk og lystgass (N2O). Lystgass er en klimagass som har ca. 300 ganger større effekt på 

atmosfæren enn CO2. Hovedtyngden av søknader gjelder disse tiltakene. I 2021 kom et nytt tiltak inn i 

RMP-ordningen; klimarådgivning. Dette går ut på at gårdbrukerne kan få tilskudd for å dekke 

kostnadene knyttet til å få en klimarådgiver til gården for å undersøke gårdens klimagassutslipp og -

opptak, og sette opp en tiltaksplan. 

 

Grøfting av dyrka mark har alltid vært et godt klimatiltak. Tilskuddsordningen skal stimulere til å 

utbedre tidligere drenerte arealer for både å øke avling og kvaliteten på landbruksproduktene. I tillegg 

til at grøfting på dyrka mark vil virke erosjonsdempende og dermed minske avrenning og tap av 

næringsstoffer til vassdrag, vil det også redusere utslipp av lystgass til atmosfæren. 
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I tillegg til at skogen fungerer som karbonlager, er økt bruk av tre som fornybar råvare en viktig del av 

klimaløsningen. Tre inngår i karbonets naturlige kretsløp. Trehus og andre treprodukt bidrar til lagring 

av karbonet gjennom levetida, og kan til slutt brukes til bioenergi. I statsbudsjettettene over de siste 

årene er det på landsbasis bevilget midler til to klimatiltak i skog; gjødsling av skog og tettere planting 

etter hogst. Begge tiltak gir økt CO2-fangst og er en oppfølging av stortingsmelding om norsk 

klimapolitikk og det etterfølgende klimaforliket. Gjødsling av skog vil øke den årlige produksjonen på 

arealet med omlag 0,15 m3 /dekar. Gjødsling er et effektivt tiltak for å øke produksjonen på arealet og 

gir umiddelbar respons i form av økt tilvekst. Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten 

Klimakur 2020 framhevet som et tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst. Økt skogproduksjon som 

følge av tettere planting gir i tillegg til større karbonopptak også mer biomasse fra skog som kan erstatte 

produkter laget av fossilt råstoff. 

Prosjektet «Ny regional gjødselvare» vil i tillegg til å utvikle en ny gjødselvare med regionalt råstoff, 

kunne bidra til å utnytte det lokale næringskretsløpet optimalt og samtidig bidra til redusert transport 

ved å unngå lange transportavstander. Redusert bruk av kunstgjødsel vil kunne redusere det regionale 

klima-avtrykket i jordbruket regionalt. 

Grovfôrskolen hadde som mål å øke deltakernes kunnskap om grovfôr, og et viktig tema var klimasmart 

grovfôrdyrking. 

Blæstaddagen tar hvert år opp aktuelle temaer, og temaer vi jobber med på Landbrukssenteret. Klima 

har derfor ofte vært tema siden starten i 2011. I år var temaet Bærekraft og lønnsom bruk av 

husdyrgjødsel og slam. 

Tilskuddsforvaltning 

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

ligger i jordbruksavtalen. Ordningene er regelbundne og rettighetsbaserte. Arbeidet består i veiledning, 

saksbehandling, kontroll og klagebehandling. Korte tidsfrister, høyt krav til nøyaktighet og store midler 

til utbetaling, gjør at HLK prioriterer disse sakene høyt. 

Produksjonstilskudd i jordbruket 

Produksjonstilskudd er en samlebetegnelse for flere tilskuddsordninger og omfatter tilskudd til husdyr, 

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

foreløpig beregnet utbetaling på kr 116,7 mill. i 2021 mot kr 98,8 mill. i 2020. Søknadene leveres og 

behandles elektronisk. Tabell 1 viser beregnet produksjonstilskudd for 2021. 

Tabell 1. Antall søknader og sum beregnet produksjonstilskudd, i kroner, 2021. 

 Antall søknader Beregnet produksjonstilskudd 
Hamar 107 26 628 469 

Løten 114 29 935 108 

Stange 241 60 173 834 

Totalt 462 116 737 411 

 

Figur 1 på neste side viser at produksjonstilskuddene har vært forholdsvis stabile de senere år, men en 

økning fra 2020 til 2021. I 2021 ble det beregnet et samlet produksjonstilskudd på kr 116,7 mill. for våre 

tre kommuner, hvorav kr 26,6 mill. i Hamar, kr 29,9 mill. i Løten og kr 60,1 mill. i Stange. Som følge 

av den ekstraordinære kostnadsøkningen på gjødsel og bygningsmaterialer som kom i 2021, ble det i 

oktober gjennomført tilleggsforhandlinger om kompensasjon. Budsjettet til gjennomføring av 

jordbruksavtalen økte med kr 754 millioner, utover Stortingets vedtak 16. juni. Kompensasjonen ble 

utbetalt februar 2022, sammen med produksjonstilskuddet, som økte areal-, husdyr- og distriktstilskudd. 

På grunn av denne kompensasjonen er det en økning i utbetalt produksjonstilskudd for 2021. 
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Figur 1. Årlig beregnet produksjonstilskudd i kroner for Hamar, Løten og Stange i perioden 2017−2021. 

 

Kontroll og avkortinger  

Minst 10 % av den totale søkermassen trekkes ut til kontroll. Det skal da kontrolleres at opplysninger 

gitt i søknaden stemmer med faktisk produksjon. Ved feil eller mangler skal kommunen vurdere 

avkorting i produksjonstilskuddet. I 2021 ble det totalt avkortet kr 227 915 for feilopplysninger og 

manglende gjødslingsplan. Det ble avkortet kr 115 000 for inngrep i kulturlandskapet. Kontoret foretar 

også kontroll av husdyrgjødsellager og siloanlegg. 

Dyrevelferd 

Mattilsynet forvalter bl.a. dyrevernloven og følger opp dyrevelferden på gårdsbruk. Ved grove brudd på 

bestemmelsene mottar kommunen kopi av Mattilsynets vedtak. Kommunen skal som følge av brudd på 

regelverket og når dyr er skadelidende, vurdere om grunnvilkåret «vanlig jordbruksproduksjon» er 

oppfylt hos foretaket. Hvis grunnvilkåret ikke er oppfylt, skal tilskuddet til det aktuelle dyreslaget avslås. 

I 2021 har ikke HLK fått kopi av noen dyrevelferdssaker fra Mattilsynet, og det er derfor ikke avkortet 

tilskudd som følge av dyrevelferdssaker i våre tre kommuner. 

Velferdsordningene 

Velferdsordningene omfatter avløsning til ferie og fritid og avløsning ved sykdom mv. Tabell 2 viser 

utbetalt tilskudd i 2021.  

Tabell 2. Antall søknader og utbetaling av tilskudd innen velferdsordningene i kroner, 2021. 

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant Sum Ant Sum Ant Sum Ant Sum 

Avløserordning for ferie og fritid 51 3 048 491 70 4 686 279 93 5 837 686 214 13 572 456 

Avløsning ved sykdom mv. 1 12 040 11 373 448 8 216 171 20 601 659 

Sum velferdsordninger 52 3 060 531 81 5 059 727 101 6 053 857 234 14 174 115 

Søknadsskjema for avløsertilskudd ved ferie og fritid er det samme som for produksjonstilskudd. 

Ordningen skal gi driver av jordbruksforetak mulighet til å ta ut ferie og fritid. Det er dyretallet som 

bestemmer hvor mye foretaket kan få i avløsertilskudd i løpet av et år. Søker får refundert faktiske 

utgifter i løpet av året, og maksimalbeløpet for 2021 var kr 87 800.  
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Det er utbetalt i alt kr 14,2 mill. til velferdsordningene i 2021 mot kr 14 mill. i 2020. Figur 2 viser 

utbetalinger i 2021 innen velferdsordninger i alle tre kommuner.  

 
Figur 2. Årlige utbetalinger knyttet til velferdsordninger i kroner for Hamar, Løten og Stange i perioden 2017−2021. 

 

Tilskudd ved produksjonssvikt 

Det var relativt få utfordringer knyttet til klimabetingete skader i planteproduksjonen i vårt område i 

2021. Vi hadde en periode med relativt mye nedbør omkring 17. mai som var utfordrende for noen 

nysådde kornarealer. 

Koronapandemien satte også i 2021 preg på ordningen. På grunn av karantenebestemmelser fikk dyrkere 

av frukt, bær, grønnsaker og poteter utfordringer med nødvendig utenlandsk sesongarbeidskraft. For 

jordbærprodusenter i området var dette særlig utfordrende i en periode med varmt vær og mye bær som 

modnet på samme tid. 

I våre tre kommuner ble det mottatt to søknader om tilskudd til jordbærproduksjon på grunn av 

problemer med nødvendig utenlandsk arbeidskraft. I tillegg fikk vi inn tre søknader for produksjonssvikt 

i kornproduksjon og en søknad for grovfôrproduksjon. Tabell 3 viser en oversikt over antall søknader 

og innvilget tilskudd fordelt på kommuner og produksjoner. 

 

Tabell 3. Ant. søknader og utbetalinger av tilskudd (kr) ved produksjonssvikt, fordelt på kommuner og produksjoner, 2021. 

 (*) En søknad er ikke ferdigbehandlet, da alt korn ikke er levert. 
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Hamar Løten Stange Totalt 

Ant. Sum Ant. Sum Ant. Sum Ant. Sum 

Manglende sesongarbeidskraft (bær) 1 391 690 0 0 1 474 882 2 866 572 

Kornproduksjon (*) 2 71 475 0 0 1 27 229 3 98 704 

Grovfôrproduksjon 0 0 0 0 1 15 516 1 15 516 

SUM 3 463 165 0 0 3 517 627 6 980 792 
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Regionalt miljøprogram (RMP) – tilskudd til regionale miljøtiltak 

Regionalt miljøprogram for Hedmark gjelder for perioden 2019−2022. Formålet med ordningen er å 

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

Videre er hensikten med tilskuddet å redusere forurensningen fra jordbruket og samtidig fremme 

produksjon gjennom god agronomi. Det ble utbetalt i alt kr 8,3 mill. i 2021 (tab. 4). Figur 3 viser samlet 

tilskuddsutbetalinger i perioden 2017–2021.  

 

Tabell 4. Antall søknader og utbetalinger av tilskudd innen det  

regionale miljøprogrammet i kroner, fordelt per kommune, 2021. 
 Ant Sum 

Hamar 53  2 554 728 

Løten 56 2 295 299 

Stange 113 3 463 690 

Sum 222 8 313 717 

 

 

 

Figur 3. Årlige utbetalinger innen regionalt miljøprogram i kroner for Hamar, Løten og Stange i perioden 2017–2021. 
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Tabell 5 viser en oversikt over antall tiltak med tilhørende utbetalinger av tilskudd. Når det gjelder 

tilskudd til beitelag har Hamar og Løten felles beitelag og tilskuddet er ført opp under Hamar.  

Tabell 5. Antall tiltak og utbetalinger av tilskudd innen det regionale miljøprogrammet i kroner, 2021.  

(NB: Det kan være flere tiltak per søknad) 
 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant. Sum Ant. Sum Ant. Sum Ant. Sum 

Drift av beitelag 1 145 482 0 0 2 70 134 3 215 616 

Drift av bratt areal 9 9 790 3 1 320 18 44 000 30 55 110 

Beiting av verdifulle 

jordbrukslandskap i innmark 
2 5 175 1 0 8 13 050 11 18 225 

Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer 1 910 2 11 440 2 0 5 12 350 

Slått av slåttemark 1 3 000 0 0 0 0 1 3 000 

Soner for pollinerende insekter 7 203 370 9 140 530 19 414 840 35 758 740 

Drift av seter med melkeproduksjon 1 60 000 3 240 000 2 120 000 6 420 000 

Skjøtsel av kulturhistoriske områder 3 22 880 8 81 950 5 20 020 16 124 850 

Skjøtsel av automatisk fredede 

kulturminner 
2 1 750 1 5 750 3 4 500 6 12 000 

Skjøtsel av enkeltstående automatisk 

fredete kulturminner 
3 12 000 1 5 000 12 18000 16 35 000 

Ingen/utsatt jordarbeiding 34 812 460 34 706 830 59 907 720 127 2 427 010 

Fangvekst som underkultur 1 7 930 0 0 7 74 750 8 82 680 

Fangvekst sådd etter høsting 1 12 870 0 0 1 0 2 12 870 

Grasdekte vannveier i åker, korn 1 10 200 0 0 0 0 1 10 200 

Grasdekt kantsone i åker 2 52 041 1 4 579 1 7 296 4 63 916 

Fangdammer 0 0 0 0 1 3 200 1 3 200 

Spredning av husdyrgjødsel om våren 

eller i vekstsesongen 
6 23 040 9 69 120 18 128 700 33 220 860 

Spredning av husdyrgjødsel med rask 

nedmolding 
28 546 560 36 586 740 45 465 080 109 1 598 380 

Nedlegging/nedfelling 13 373 280 11 255 920 24 652 800 48 1 282 000 

Bruk av tilførselsslanger 11 222 660 11 186 120 22 461 220 44 870 000 

Redusert bruk av plantevernmidler i 

åker og radkulturer 
1 29 330 0 0 7 52 380 8 81 710 

Klimarådgivning 0 0 0 0 1 6 000 1 6 000 
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Figur 4 viser årlige utbetalinger for produksjonstilskudd, velferdsordningene og RMP. Til tross for at det 

blir færre aktive brukere, så holder nivået på tilskuddene seg stabilt. Dette skyldes at alt areal fortsatt er i 

bruk og at dyretallet øker per aktive husdyrbruker. Dette stemmer med trenden i resten av landet; det blir 

stadig færre, men større driftsenheter. Se forklaring på økning i produksjonstilskudd under overskriften 

«Produksjonstilskudd i jordbruket» på s. 5. 

 
Figur 4. Årlige utbetalinger av produksjonstilskudd, velferdsordninger og RMP i kroner for Hamar, Løten og Stange  

i perioden 2017−2021. 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  

Formålet med SMIL-tilskuddet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap 

og redusere forurensningene fra jordbruket. Eksempler på tiltak er hydrotekniske tiltak, fangdammer, 

skjøtsel/ istandsetting av gammel kulturmark, kulturminner (inkl. verneverdige bygninger), rydding og 

merking av stier. 

Hedmarken landbrukskontor har utarbeidet felles tiltaksstrategier for bruken av SMIL-midler for 

kommunene Hamar, Løten og Stange. For å sikre bred forankring, har vi samarbeidet med lokale faglag, 

allmenninger, Stange landbruksråd, kontaktutvalget for skogbruk, samt miljøledere og 

kulturmedarbeidere i kommunene. Tiltaksstrategiene gjelder for perioden 2020–2023. 

SMIL-midlene er avsatt i jordbruksoppgjøret. Statsforvalteren fordeler midlene til kommunene på 

grunnlag av objektive kriterier (areal, driftsenheter og dyr på beite) og subjektive kriterier 

(behovsvurderinger, aktivitet og gjenstående midler). Tabell 6 viser antall søknader og hvor mye 

tilskudd som er innvilget i 2021. Summen til fordeling består av tildelte midler for 2021 og inndratte 

midler fra tidligere prosjekter som ikke har blitt realisert eller blitt billigere enn forutsatt.  

Tabell 6. Totalt antall søknader og innvilget tilskudd til spesielle miljøtiltak i kroner, 2021. 

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant. Sum Ant. Sum Ant. Sum Ant. Sum 

Spesielle miljøtiltak (SMIL) 8 377 825 11 617 300 24 1 707 920 43 2 703 045 
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Fordeling av midlene tar utgangspunkt i politisk vedtatt strategiplan for bruk av midler til spesielle 

miljøtiltak i landbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Kommunene Hamar, Løten og Stange 

sees under ett, med felles strategi. I flere år har det vært stor søkning og behov for mer midler enn det 

vi har fått tildelt fra Statsforvalteren. Konsekvensen er at noen søknader avslås og at det blir lavere 

tilskuddsprosent på de søknadene som innvilges støtte.  

Prioritering og fordeling av midler for 2021 fremkommer i tabell 7. Tabellen viser at det er tilskudd til 

verneverdige bygninger og hydrotekniske tiltak som fikk mest av SMIL-midlene i 2021. Ellers holder 

søknader til biologisk mangfold noenlunde samme nivå år etter år. Det kom ikke inn noen søknader 

knyttet til planleggings- og tilretteleggingstiltak.  

Tabell 7. Totalt antall søknader, antall innvilget og innvilget SMIL-tilskudd etter formål i kroner, 2021. 

 
Biologisk mangfold Turstier/fellestiltak 

Verneverdige 

bygninger 
Kulturminner Hydrotekniske tiltak 

Søk Ant. Tilskudd Søk Ant. Tilskudd Søk Ant. Tilskudd Søk Ant. Tilskudd Søk Ant. Tilskudd 

Hamar 1 1 21 200 0 0 0 2 1 65 625 1 0 0 3 3 291 000 

Løten 5 5 232 200 0 0 0 3 0 0 1 1 38 600 3 3 346 500 

Stange 5 5 189 820 1 1 43 500 12 6 576 340 2 0 0 9 9 898 260 

Sum 11 11 443 220 1 1 43 500 17 7 641 965 4 1 38 600 15 15 1 535 760 

 

Figur 5 viser for året 2021 en fortsatt økende trend for hydrotekniske anlegg. De øvrige viser en relativ 

jevn tendens. Sammen med tildelte midler fra Statsforvalteren og inndratte midler i løpet av året, ble de 

fleste av søknadene innvilget. Likevel ble 10 av i alt 48 søknader avslått fordi de ikke oppfylte kravene 

i ordningen eller av andre grunner ikke ble prioritert. De fleste av disse søknadene gjaldt verneverdige 

bygninger med til dels omfattende tiltak.   

 

Figur 5. Årlige utbetalinger av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket fordelt på tiltak, i kroner, i perioden 2017–2021. 
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Året 2021 skiller seg ikke vesentlig fra 2020. Stange kommune har fortsatt stor aktivitet. Dette gjelder 

spesielt på hydrotekniske tiltak og verneverdige bygninger, slik figur 6 viser. Noe av årsaken til den 

dalene tendensen er at flere av søknadene til verneverdige bygninger ble avslått. Hamar og Løten holder 

relativ jevn aktivitet.  

 
Figur 6. Årlige utbetalinger av tilskudd til spesielle miljøtiltak i kroner, fordelt på Hamar, Løten og Stange, 2016–2021. 
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Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 

Det ble i 2020 utarbeidet en ny tiltaksstrategi rundt forvaltningen og prioritering av NMSK-midlene 

gjeldene frem til 2023. Hovedmål i NMSK-strategien er å: 

- stimulere til økt skogkulturaktivitet. 

- stimulere til økt CO2-binding i skog gjennom økt skogproduksjon. 

- sørge for at skogsbilvegnettet holder en standard for best mulig utnyttelse av skogressursene. 

- ivareta miljø- og kulturverdier i skogen. 

Prioriterte tiltak i fire-års perioden vil være skogkultur som ungskogpleie, markberedning og ugress-

rydding i plantefelt.   

Tabell 8 viser at det totalt ble utbetalt i overkant av kr 2 mill. i NMSK-midler fordelt på 250 tiltak. På 

grunn av bekymringer rundt arbeidskraft i skogbruket våren 2020, ble det besluttet fra nasjonalt hold at 

det skulle opprettes en støtteordning til planting av skog der skogeier selv utførte jobben. Ordningen ble 

videreført våren 2021. Tilskuddet på kr 1,5 pr. utsatt plante skulle dekkes opp av ordinær NMSK-ramme 

til kommunene. Det ekstraordinære plantetilskuddet utgjorde om lag kr 590 000 i våre tre kommuner.  

Tabell 8. Antall tiltak og utbetalt nærings- og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK) i kroner, 2021. 

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant. Sum Ant. Sum Ant. Sum Ant. Sum 

Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket  61 364 708 62 764 670 127 960 182 250 2 089 560 

 

Tilskudd til skogsvegbygging 

Fra og med 1. januar 2020 har kommunene overtatt oppgaver med å forvalte tilskudd til skogsveger, 

taubane o.a. Dette innebærer at kommunene fastsetter retningslinjer for søknader om tilskudd til 

skogsveger som grunnlag for behandling og prioritering av søknadene, behandler søknadene om tilskudd 

og fatter vedtak om tilskudd til bygging og ombygging av de enkelte vegprosjekt. 
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Tabell 9 viser at det i 2021 ble innvilget kr 3 397 000 i tilskudd til i alt 13 vegprosjekter. Det vil også i 

2022 være viktig å fortsette arbeidet mot skogeierne for å oppgradere skogsbilvegnettet for å møte 

utfordringene med rasjonell tømmertransport hele året, selv om sentrale myndigheter har signalisert 

mindre tilskuddsrammer til kommunene til skogsveger i 2022. 

Tabell 9. Antall søknader og innvilget tilsagn til tilskudd til vegbygging i kroner, 2021. 

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant. Sum Ant. Sum Ant. Sum Ant. Sum 

Tilskudd til vegbygging 1 1 000 000 7 1 116 000 5 1 281 000 13 3 397 000 

 

Tilskudd til klimatiltak i skogbruket  

I statsbudsjettet for 2021 ble det på landsbasis bevilget kr 29 mill. til to klimatiltak i skog; gjødsling av 

skog og tettere planting etter hogst. Begge tiltak gir økt CO2-fangst og er en oppfølging av 

stortingsmelding om norsk klimapolitikk og det etterfølgende klimaforliket. 

Det har i 2021 vært om lag samme antall søknader som tidligere år på tilskuddsordningen «Tettere 

planting».  

Aktiviteten på gjødsling i skog har gått noe ned siden i fjor fra 5856 daa til 3549 daa.  

Tabell 10 viser antall skogeiere som har søkt tilskudd til klimatiltak og utbetalt tilskudd. 

Tabell 10. Antall skogeiere og utbetalt tilskudd til klimatiltak i skogbruket i kroner, 2021. 

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant. Sum Ant. Sum Ant. Sum Ant. Sum 

Tettere planting 35 247 073 19 137 358 42 191 736 96 576 167 

Gjødsling  0 0 3 200 813 4 404 159 7 604 972 

Sum 35 247 073 22 338 171 46 595 895 103 1 181 139 

 

Grøfting på dyrka mark 

Tilskudd til grøfting ble gjeninnført etter jordbruksforhandlingene i 2012. Tilskuddssatsen er kr 2 000 

per daa og kr 30 per meter grøft for annen grøfting (f.eks. uttrekker). Det koster om lag kr 8 000–12 000 

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

sagflis og kummer har stor betydning for lønnsomheten ved grøfting. 

Tabell 11 viser hvor mye som er innvilget til grøfting i Hamar, Løten og Stange de siste tre årene. Totalt 

sett har den gode grøfteaktivitet i 2020 fortsatt i 2021. Hamar har fortsatt en økende trend, mens Stange 

og Løten viser en synkende trend de to siste årene.  

Godt drenert jord er noe av fundamentet for å oppnå gode avlinger, både med hensyn til erosjon, 

jordstruktur og plantehelse, og er samtidig et viktig klimatiltak. 

Tabell 11: Antall søknader og bevilgninger av tilskudd til grøfting på dyrka mark, perioden 2019–2021. 

 Ant Bevilget 2019 (kr) Ant Bevilget 2020 (kr) Ant Bevilget 2021 (kr) 

Hamar 13 395 300 20 531 000 16 716 000 

Løten 13 702 390 14 699 900 15 592 000 

Stange 32 1 715 000 35 1 480 100 27 1 183 500 

Sum 58 2 812 690 69 2 711 000 58 2 491 500 
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Lovforvaltning  

Vedtaksmyndighet i saker etter konsesjons-, jord-, odels- og skogbruksloven er lagt til kommunene.  

HLK behandler de aller fleste saker administrativt etter delegert myndighet. Saker av prinsipiell karakter 

tas opp politisk i den enkelte kommune.  

Tabell 12 viser at det har vært behandlet 81 lovsaker i Hamar, Løten og Stange i løpet av 2021. 

Gebyrinntekter i 2021 var kr 105 000. 

Tabell 12. Antall behandlede lovsaker i 2021.  

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant. Ant. Ant. Ant. 

Delingssaker 6 4 13 23 

Omdisponeringssaker 2 2 2 6 

Konsesjonssaker 4 9 9 22 

Skogsaker 0 0 0 0 

Nydyrkingssaker 15 6 9 30 

Sum lovsaker 27 21 33 81 

Beitesesongen 2021 

Beitebrukerne i våre tre kommuner Hamar, Løten og Stange dekkes av tre beitelag: Romedal og Stange 

sau- og geitbeitelag, Løten og Vang beitelag og Storfebeitelaget for Stange og Romedal. Medlemmer i 

beitelagene er foretak som slipper sau eller storfe i utmark. I 2021 var det også et foretak som slapp geit. 

Beitelag kan få støtte til drift gjennom ordningen «Organisert beitebruk», en ordning som har som formål 

å legge til rette for en mer rasjonell utnyttelse av utmarka, samt å redusere tap av dyr på beite. 

Beitelagene har rapportert inn antall dyr sluppet og sanket i løpet av sesongen, og får utbetalt tilskudd 

ut ifra antall dyr sluppet. I Hamar, Løten og Stange slippes dyra hovedsakelig i allmenningene. 

Figur 7 viser at det i Stange og Romedal har vært en jevn nedgang i antall sau sluppet på beite siden 

2011 og at tapsprosenten varierer fra år til år. Sesongen 2021 har det vært en betydelig høyere 

tapsprosent enn de siste årene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Utvikling i antall sluppet sau (søyer og lam) i Romedal og Stange sau- og geitbeitelag,  

samt tapsprosent fra 2011–2021. 
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Figur 8 viser at det i Løten og Vang beitelag var en svak nedgang i antall småfe sluppet på utmark noen 

år, i fjor var det derimot en liten økning igjen. Det er stadig noen som velger å slutte, rovdyrsituasjonen 

er én av grunnene, men det er også noen som starter opp eller som øker besetningen. Sesongen 2021 har 

vært en relativt rolig sesong med tanke på tap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Utvikling i antall sau (søyer og lam) sluppet i Løten og Vang saubeitelag, samt  

tapsprosent fra 2011 til 2021. 

Tabell 13 viser antall sluppet storfe i de to beitelagene. Stange og Romedal har eget storfebeitelag, mens 

Løten og Vang har felles beitelag for småfe og storfe. Det har de siste årene vært en jevn økning i antall 

storfe som slippes på utmarksbeite. Det er lave tap blant storfe, med fire dyr tapt i Løten og Vang, og 

tre dyr tapt i Stange og Romedal. 

Tabell 13. Antall sluppet storfe i Storfebeitelaget for Stange og Romedal, samt Løten og Vang beitelag.  

 Antall sluppet 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Storfebeitelaget for Stange og Romedal 507 539 534 617 718 

Løten og Vang beitelag 657 838 857 760 886 

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder 

Fra og med 2020 ble forvaltningsansvaret for ordningen om tilskudd til tiltak i beiteområder overført fra 

Statsforvalteren til kommunene. I 2021 kom det inn to søknader om tilskudd, hvor begge fikk innvilget 

tilskudd. Begge tiltakene var i Løten. Tildelt tilskudd var til sammen kr 125 000. 
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Skogbruk 

HLK sine oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs 

og lønnsom næringsvirksomhet.  

HLK skal stimulere til økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det 

er også et viktig mål å bidra til en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig 

som næringen tar hensyn til miljøet. HLK gir veiledning og bistand til skogeiere på områder som 

landbruksveger, skog og klima, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeids-

områder er koordinering av skogbruksplanleggingen i regionen, forvaltning av skogfondsordningen, 

tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.  

HLK har også forvaltningsoppgaver knyttet til kommunalt eide skoger i Hamar og Løten. 

Det er fortsatt høy aktivitet i skogene på Hedmarken. Avvirket og omsatt skogsvirke gikk noe opp siden 

i fjor og var i 2021 på 335 273 m³ mot 313 819 m³ i 2020. Førstehåndsverdien på omsatt virke i de tre 

kommunene ligger på kr 150,5 mill. mot kr 120 mill. året før. Det ble avsatt over kr 13,4 mill. til 

skogfond etter avvirkning i privatskogene. Allmenningene er ikke skogfondspliktige og trekker derfor 

ikke skogfond. 

I 2021 investerte skogeierne i de tre kommunene om lag 13 mill. kroner i skogkulturtiltak som gjødsling, 

markberedning, såing, planting, suppleringsplanting og ungskogpleie. Dette er en liten reduksjon på 2,7 

mill. kroner fra året før.  

Det ble satt ut 1,1 mill. skogplanter, noe som ligger på samme nivå som 2020. 

Figur 9 viser utviklingen i avvirkning og omsatt skogsvirke fordelt mellom Hamar, Løten og Stange fra 

2011 til 2021.  

 
Figur 9. Avvirkningsnivået i kubikkmeter, Hamar, Løten og Stange i perioden 2011−2021.  
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Investeringsvirkemidlene fra Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge har ulike støtteordninger både til tradisjonelt landbruk og bygdenæring. Kommunen 

er førstelinjen for disse tjenestene. Det er også støtteordninger til bioenergianlegg. Det har vært stor 

investeringsvilje i landbruket i Hamar, Løten og Stange de siste årene. Tabell 14 viser innvilget tilskudd 

de siste fire år til tradisjonelt landbruk. 

Tabell 14. Innvilget tilskudd i kroner til tradisjonelt landbruk av bygdeutviklingsmidler, 2018–2021.  

(Ant. søknader i parentes).  

 2018 2019 2020 2021 
Ant (tot) Tilskudd Ant (tot) Tilskudd Ant (tot) Tilskudd Ant Tilskudd 

Hamar 4 (6) 1 600 000 4 (5) 2 370 000 0 (0) 0 1 (2) 600 000 

Løten 8 (9) 1 895 000 2 (3) 2 200 000 1 (1) 2 400 000 4 (5) 3 600 000 

Stange 5 (5) 1 405 000 6 (6) 1 772 000 1 (1) 150 000 4 (5) 2 860 000 

Sum 17 (20) 4 900 000 12 (14) 6 342 000 2 (2) 2 550 000 9 (12) 7 060 000 

 

I 2021 var det rekordstor etterspørsel etter investeringsstøtte i Innlandet, og det ble omsøkt tre ganger 

rammen for IBU-midler. Dette medførte at Innovasjon Norge stoppet søknadsomgangen etter 

15.februar, så de som ønsket å søke investeringstilskudd etter denne datoen, fikk returnert sine søknader 

da det ikke var midler tilgjengelig. Innovasjon Norge gjorde harde prioriteringer etter nasjonale føringer 

og regionale strategier. HLK mottok tolv søknader som ble behandlet, og totalt omsøkt kostnadsoverslag 

var på kr 52 mill. Det ble søkt om kr 16 mill. i investeringstilskudd og det ble innvilget kr 7 mill. 

Tilskuddene ble fordelt mellom investeringer til mjølkekufjøs, korntørker, korn-/grønnsakslager og 

vanningsanlegg. 

 

Tabell 15 viser søknader om bygdeutviklingsmidler til bygdenæringer i perioden 2018–2021. Det er 

bevilget tilskudd til lokalprodusert mat og reiselivssatsing. I 2021 gikk Innovasjon Norge tom for 

tilskuddsmidler til bygdenæring i løpet av sommeren. Én søknad ble avslått, da denne ikke var innenfor 

prioriteringene.  

Tabell 15. Innvilget tilskudd i kroner til bygdenæringer av bygdeutviklingsmidler, 2018–2021. 

 2018 2019 2020 2021 
Ant Tilskudd Ant Tilskudd Ant Tilskudd Ant Tilskudd 

Hamar 1 120 000 2 240 000 1 110 000 1 150 000 

Løten 3 427 000 2 284 000 2 595 000 1 100 000 

Stange 2 725 000 2 360 000 1 120 000 0 0 

Sum 6 1 272 000 6 884 000 4 825 000 2 250 000 

 

Forvaltningskontroll 

Statsforvalteren foretar tilsyn av kommunens arbeid. HLK hadde ingen forvaltningskontroll i 2021. 

Prosjekter og spesielle arbeidsoppgaver i 2021 

Kunnskapsbasert beitebruk i Stange og Romedal Almenning 

I 2018 ble det startet utarbeidelse av en 5-årig beitebruksplan for Romedal Almenning og Stange 

Almenning, og det ble innvilget kr 145 000 i tilskudd av Fylkesmannen i Hedmark (nå Statsforvalteren 

i Innlandet) til formålet. På grunn av tørkesommer 2018 og korona 2020, har ferdigstilling av 

beitebruksplanen blitt utsatt i to omganger, men i juli 2021 ble planen ferdiggodkjent hos 

allmenningsstyrene. Beitebruksplanen er et nyttig verktøy som gir en systematisk oversikt over 

beitearealene, samt dokumenterer omfang og verdi av nåværende beitebruk. Beitebruksplanen er 

tilgjengelig både digitalt og i trykte eksemplarer.  
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Lokalmat 

Sammen med andre aktører har HLK arbeidet med temaet lokalmat siden 2015. I dette nettverket har 

det også vært involvert lokalmatprodusenter. I 2017 samlet tre lokalmatprodusenter seg i et 

samvirkeforetak for å kunne markedsføre og distribuere sine produkter felles under merkenavnet «Smak 

av Innlandet». For å kunne videreføre nettverket, og for at HLK og landbrukskontoret i Ringsaker skal 

kunne fortsette å arrangere lokalmatkvelder, ble det i 2019 søkt Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) om 

økonomisk støtte til prosjektet: «Møteplass for lokalmatnettverket på Hedmarken». Landbruks-

kontorene fikk tilsagn om støtte via utrednings- og tilretteleggingsmidler.  

Prosjektets hovedmål er å lage gode møteplasser for lokalmatnettverket på Hedmarken. Dette skal gjøres 

ved bl.a. å styrke nettverket for lokalmatprodusenter, øke den faglige kompetansen innen matsikkerhet, 

produktutvikling, marked og prissetting. Prosjektet er organisert ved at HLK og Ringsaker 

landbrukskontor er prosjekteiere, mens Ringsaker er prosjektansvarlig. Prosjektet ledes av en 

styringsgruppe bestående av en representant fra lokalmatprodusentene i Ringsaker og en fra Hedmarken, 

to representanter fra landbrukskontorene, samt prosjektleder. Prosjektets varighet er fra april 2019 til 

mars 2022. Hovedaktiviteter i prosjektet er å gjennomføre totalt ni fagsamlinger, arrangert hos ulike 

produsenter, det er ønskelig å gjennomføre to samlinger på kjøkken med kokk. Det samlede budsjettet 

er på kr 280 000, av dette har Statsforvalteren innvilget inntil kr 100 000 i tilskudd.  

Koronapandemien har også i 2021 ført til at det har vært vanskelig å gjennomføre planlagte 

hovedaktiviteter i prosjektet. I mars og april ble det arrangert to digitale kurs, hvor vi fikk med oss 

Stiftelsen Norsk Mat til å holde kursene. 18. og 19.mars var temaet for kursene prissetting og lokalmat. 

22. april ble det arrangert to kurs, da det første ble fullt. Denne dagen var temaet salg og markedsføring.  

Kornskolen 2021–2022 

På slutten av 2021 ble det for tredje gang arrangert Kornskole for kornbøndene på Hedmarken. 

HLKlandbrukskontor og Ringsaker landbrukskontor står som arrangør, men i et godt samarbeid med 

NLR-Innlandet, Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune. Innlandet fylkeskommune 

støtter tiltaket med rekrutterings- og kompetansemidler for landbruket med ca. kr 50 000. Resten dekkes 

inn av deltakeravgift på kr 1 200 og annen egeninnsats fra landbrukskontorene. 

Målet med kurset er å øke den grunnleggende kunnskapen om korndyrking, med fokus på god agronomi 

og dyrkningsteknikk. Kursdeltagelsen har ligget på ca. 30 hver gang, slik også denne gang, 30 deltagere. 

Kurset ble planlagt med fem fysiske kveldssamlinger à 3,5 time, men på grunn av en forverring av 

koronasituasjonen på slutten av 2021 ble de siste tre kurskveldene i januar 2022 holdt på Teams. Kurset 

vil bli avsluttet med markdag i juni 2022. 

Grovfôrskolen 

Det har i flere år vært arrangert Kornskole på Hedmarken. Derfor kom idéen om å arrangere 

grovfôrskole i samarbeid med Ringsaker landbrukskontor og Norsk Landbruksrådgiving Innlandet. 

Målet med Grovfôrskolen var å øke kunnskapen om grovfôrdyrking med fokus på god agronomi, 

dyrkingsteknikk og hvordan dette kan gi klimasmart grovfôrdyrking. Planen var oppstart av kursene i 

januar 2021, men på grunn av høy koronasmitte i regionen, ble arrangementet utsatt. Ny oppstart ble 

satt til mai med planlagt markvandring. Regionen ble igjen rammet av økende koronasmitte, og denne 

gang ble det forbudt med fysiske arrangementer. Dette førte til at de to første samlingene ble 

gjennomført digitalt. Den tredje samlingen ble gjennomført fysisk på høsten. Vi fikk innvilget tilskudd 

fra både Statsforvalteren (Klima- og miljøprogrammet) og Innlandet fylkeskommune (Rekrutterings- og 

kompetansemidler for landbruket). 
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Etablering av Bondens nettverk 

Bondens nettverk er et lavterskeltilbud for å forebygge psykisk uhelse i landbruket og et sikkerhetsnett 

hvis en ulykke rammer en bonde. Bondens nettverk er ei gruppe kontaktpersoner, som har tilknytning 

til landbruket, som kan kontaktes av bonden selv eller andre som er bekymret for bondens situasjon og 

helse. 

Høsten 2021 tok HLK initiativ til å etablere Bondens nettverk på Hedmarken. Vi kalte inn til et første 

møte med ulike samarbeidsaktører. Målet med dette første møtet var å få etablert en ressursgruppe som 

skal arbeide videre for å få etablert nettverket. Vi har en målsetting om at nettverket er etablert i løpet 

av 2022. 

Utvikling av ny regional gjødselvare 

Ringsaker kommune, sammen med kommunene Gjøvik, Gausdal, Lillehammer, Øyer, Hamar, Løten og 

Stange, Bondelaget, Høgskolen i Innlandet, NLR Innlandet, to kommunalt eide avfallsselskaper, HIAS 

AS og Mjøsanlegget AS, og Oplandske bioenergi AS har satt i gang et prosjekt med mål om å fremstille 

en ny regional gjødselvare fra Innlandet. Prosjektet er i første omgang ettårig, men det er mål om å 

gjennomføre det som et fireårig prosjekt, om finansieringen kommer i orden. 

Prosjektet ønsker å benytte lokale biologiske og mineralske gjødselressurser fra Innlandet inn i et 

gjødselprodukt som; 

- er tilpasset plantenes behov 

- har stabilt næringsinnhold 

- er tillatt brukt til alle planteproduksjoner 

- bidrar til karbonbinding i jorda 

og tanken er å tilby gjødselvaren til landbruket her i Innlandet! 

En slik regional gjødselvare kan bidra til å utnytte det lokale næringskretsløpet optimalt og samtidig 

bidra til redusert transport ved å unngå lange transportavstander. Redusert bruk av kunstgjødsel, vil 

kunne redusere det regionale klima-avtrykket i jordbruket regionalt. 

I dag er det tilgang på lokale gjødselressurser i form av BioRest fra Mjøsanlegget på Lillehammer, 

Struvitt fra HIAS og Biokull fra Oplandske bioenergi sitt pyrolyseanlegg på Rudshøgda. Det finnes 

sikkert også andre biologiske og mineralske kilder til næring i Innlandet som kan brukes til å lage en 

gjødselvare. Disse ønsker prosjektet å kartlegge. Prosjektet har en visjon om å kunne tilby en gjødselvare 

skreddersydd etter bondens behov! 

Rådgiving 
Kompetansen ved HLK er på enkelte tjenesteområder etterspurt og rådgiving gis mot betaling i henhold 

til satser bestemt av kommunestyret i Stange. Tabell 16 viser fakturerte rådgivingstjenester i løpet av 

2021. I tillegg er det gjennomført undervisningsoppdrag for Høgskolen i Innlandet og et 

fagkyndigoppdrag for jordskifteretten. Samlede fakturerte tjenester i 2021 var drøyt kr 98 000.  

Tabell 16. Fakturerte rådgivingstjenester i 2021. 

 Hamar Løten Stange Totalt 

Ant Sum Ant Sum Ant Sum Ant Sum 

Gjødselplaner 5 6 305 11 10 715 9 8 430 25 25 450 

Hydrotekniske miljøplaner 3 13 560 3 16 640 4 22 420 10         52 620 

Grøfteplaner 0 0 1 5 120      0                0 1           5 120 

Undervisning/annet 2  15 200     2 15 200 

Sum inntekter rådgiving 10 35 065 15 32 475 13 30 850 38 98 390 
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Informasjonsvirksomhet 

Landbruker’n 

Informasjonsbladet Landbruker’n utgis i samarbeid med Ringsaker landbrukskontor og sendes ut til alle 

som søker produksjonstilskudd i de fire kommunene. Bladet kommer ut én gang i året og trykkes i 

opplag på 1750 stk. Elektronisk versjon finnes på HLKs hjemmeside. 

Hjemmesiden 

Hedmarken landbrukskontor har egen hjemmeside under Stange kommunes hjemmeside: 

http://www.stange.kommune.no/landbruk/. 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 Facebook: https://www.facebook.com/hedmarken.landbrukskontor. 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 med faglagene i Hamar, Løten og Stange 

Faglagsmøte med ledere/tillitsvalgte i næringsorganisasjonene i landbruket i Hamar, Løten og Stange 

ble i 2021 gjennomført som Teams-møte pga. koronasituasjonen. Faglagsmøtene holdes hvert år med 

sikte på gjensidig informasjon og aktuelt samarbeid. 

Samarbeidet med øvrige leietagere på Blæstad  
Gjennom lokaliseringen på Blæstad, i kontorfellesskap med andre landbruksrelaterte virksomheter, tas 

synergieffekter ut i blant annet arrangementer, lunsjseminarer og kurs. Som følge av koronapandemien 

har det blitt lite kurs og lunsjseminarer i år. Høgskolen i Hedmark bruker de ansatte på HLK for å 

forelese om de ordningene kontoret forvalter.  

 

 

http://www.stange.kommune.no/landbruk/
https://www.facebook.com/hedmarken.landbrukskontor
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Blæstaddagen 2021 ble arrangert 21. oktober. Årets tema var «Bærekraft og lønnsom bruk av 

husdyrgjødsel og slam». Denne gangen ble Blæstaddagen arrangert både som et fysisk og digitalt 

arrangement. Dette ble veldig vellykket, og vi nådde flere målgrupper samtidig. Vi hadde 70 deltagere 

i salen, mens 60 deltagere fulgte dette gjennom streaming. Det ble gjort opptak av arrangementet, som 

har blitt delt i ulike kanaler. Opptaket kan ses her: https://blaestad.no/2021/10/21/blaestaddagen-viste-

bred-innsats-for-baerekraft-og-klima/. Blæstaddagen 2021 ble en innholdsrik dag som tok for seg gode 

og viktige temaer. Vi fikk innvilget kr 25 000 i tilskudd gjennom Statsforvalteren sitt klima- og 

miljøprogram. 

Stange Landbruksråd 
HLK er sekretariat for Stange landbruksråd. Landbrukskontoret er med på deres årlige rådsmøte og 

bistår arbeidsgruppa til rådet.   

Administrasjon 

Verneombud 

Mari Hulleberg fungerte som verneombud fram til hun gikk ut i permisjon den 26.04.2021. Hege G. 

Ottinsen fungerte som verneombud fra hun kom tilbake fra permisjon den 01.08.2021. 

Sjukefravær 

På Hedmarken landbrukskontor var det i 2021 et egenmeldt sjukefravær på 0,23 %. Det sjukemeldte 

fraværet var på 0,82 %, slik at totalt sjukefravær var 1,05 % i 2021. Årets sjukefravær ligger på et 

akseptabelt nivå, og er ikke knyttet til arbeidsmiljø eller andre forhold ved arbeidsplassen. Det er ikke 

behov for å iverksette tiltak knyttet til sjukefraværet. Gjennomsnittet for Stange kommune i 2021 var 

1,55 % på egenmeldt sjukefravær og 8,47 % for sjukemeldinger, totalt 10,03 %. 

Økonomiske resultater 

Tabell 17 viser landbrukskontorets årlige netto driftsutgifter i perioden 2009–2021, totalt og fordelt på 

den enkelte kommune.  

 

Tabell 17: Årlige netto driftsutgifter HLK i perioden 2009–2021. 

 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 5 389 054 

2014 1 503 686 1 237 547 2 581 550 5 322 784 

2015 1 474 035 1 213 144 2 530 645 5 217 824 

2016 1 475 845 1 214 633 2 533 751 5 224 229 

2017 1 444 547 1 188 875 2 480 018 5 113 440 

2018 1 758 733 1 447 452 3 019 417 6 225 602 

2019 1 803 811 1 484 552 3 096 808 6 385 170 

2020 1 642 347 1 351 666 2 819 605 5 813 619 

2021 1 877 573 1 545 259 3 223 443 6 646 275 

 

Blæstad, 14. mars 2022 

Jørn-R. Follum 
Landbrukssjef 

https://blaestad.no/2021/10/21/blaestaddagen-viste-bred-innsats-for-baerekraft-og-klima/
https://blaestad.no/2021/10/21/blaestaddagen-viste-bred-innsats-for-baerekraft-og-klima/

