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BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN
Hedmarken Landbrukskontor (HLK) ble opprettet 1.1.2009 for å utføre alle
oppgaver som ligger til den kommunale landbruksforvaltningen i Hamar,
Løten og Stange. Stange er vertskommune. Kontoret er lokalisert i
landbrukssenteret på Blæstad.
Kontoret har samarbeidsavtale med de øvrige leietakere i
landbrukssenteret
som
er
Hedmark
Bondelag,
Hedmark
Landbruksrådgiving, Hedemarken Regnskap AS og Høgskolen i Hedmark.
Faglig Forum Blæstad består av daglige ledere ved hvert av kontorene og
med en egen faglig koordinator. Videre er det nå etablert en
styringsgruppe, hvor ordfører i Stange representerer landbrukskontoret.
Fast stilling
Landbrukssjef
Rådgivere
Konsulenter
Saksbehandler
9 personer

Stillings- %
100 %
430 %
180 %
70 %
Totalt 7,8 årsverk

Tilskudd til vegbygging i skogbruket:
1 søknad fra Stange: kr. 14.000.
Erstatning klimabetinget avlingssvikt i planteproduksjon
8 søknader, hvorav 1 i Hamar, 2 i Løten og 5 i Stange: 269.000 kr.
Rovdyrerstatning:
45 søknader, hvorav 9 i Hamar, 20 i Løten og 16 i Stange: 3,1 mill. kr.
Juridiske oppgaver:
86 jordlovsaker (omdisponering, fradeling, nydyrking og jordleie), hvorav 23 i
Hamar, 20 i Løten og 43 i Stange.
26 konsesjonssaker (erverv av fast eiendom, boplikt), hvorav 6 i Hamar, 9 i Løten
og 11 i Stange.
10 skogsaker (vegbygging), alle 10 søknadene var fra Stange.
Næringsutviklingsarbeid og førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge.
Tilskudd og stipend fra Innovasjon Norge:
Tradisjonell bruksutbygging: 9 søknader, hvorav 2 i Hamar, 3 i Løten og 4 i Stange:
2,3 mill. kr
Tilleggsnæringer:6 søknader, hvorav 3 i Hamar, 2 i Løten og 1 i Stange: 1,5 mill. kr
Verdiskapningsprogrammet for mat: 2 søknader, hvorav 1 i Hamar og 1 i Løten:0,2
mill. kr.
Bioenergiprogrammet: 3 søknader, hvorav 1 i Hamar, 1 i Løten og 1 i Stange: 0,8
mill. kr.

AKTIVITETER
Tilskuddforvaltning:
Produksjonstilskudd i jordbruket:

823 søknader, hvorav 186 i Hamar, 223 i Løten og 414 i Stange:80,8 mill. kr.

Velferdsordninger i jordbruket:

270 søknader, hvorav 62 i Hamar, 91 i Løten og 117 i Stange:11,8 mill. kr.

Miljøprogrammer jordbruk:

312 søknader, hvorav 78 i Hamar, 81 i Løten og 153 i Stange: 8,3 mill.kr.

Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket:
61 søknader, hvorav 13 i Hamar, 16 i Løten og 32 i Stange: 0,7 mill. kr.
Tilskudd til produksjon av skogsflisråstoff:
36 søknader, hvorav 17 i Hamar, 10 i Løten og 9 i Stange: 1,5 mill. kr

Lån i Innovasjon Norge:
Lån m/ og u/ rentestøtte: Tradisjonelt jordbruk: 13 søknader, hvorav 4 i Hamar, 2 i
Løten og 7 i Stange: 30,4 mill. kr.
Lån m/og u/rentestøtte tilleggsnæringer: 3 søknader, alle 3 i Hamar: 3,9 mill. kr.
Næringsutviklingsprosjekter:
Veivalg for mjølkeprodusenter på Hedemarken mot 2015( 2011 – 2012) HLK og
Ringsaker Landbrukskontor.
En helhetlig førstelinjetjeneste for næringsutvikling (HLK og Hamarregionen
utvikling(HrU)
Inn på Tunet – løftet: HLK og ulike etater i Hamar, Stange og Løten (2011 – 2013)
Prosjekt under planlegging:
Hedmarksbonden 2020. Et prosjekt som har som mål å gjennomføre tiltak, møter,
kurs for gjøre ”Hedmarksbonden” best mulig rustet mot 2020. Samarbeid mellom

Faglig forum Blæstad,
Fylkeskommunen.

Ringsaker

landbrukskontor,

Fylkesmannen

og

Rådgivingstjenester fakturert:
74 gjødselplaner, 5 hydrotekniske planer og 13 nivelleringsoppdrag: Kr. 98.400.

UTVIKLING.
Forvaltningsoppgavene:
Forvaltningsoppgavene foregår som sedvanlig, men ofte er det saker som
krever høg kompetanse og god innsikt i et ellers komplisert regelverk.
Innenfor jordlov- og konsesjonslovsaker er de aller fleste søknader kurante
slik at det er få saker av større prinsipiell betydning som fremmes politisk.
Landbruksmeldingen:
Landbruksmeldingen ble endelig framlagt helt på slutten av 2011. Det et
ønske at norsk landbruksproduksjon skal økes i takt med
befolkningsøkningen og beholde importvernet, jordbruksoppgjør og
dagens markedsordninger. Meldingen etterlater seg likevel mangel på
forpliktende mål og tiltak. Signaler vi i vårt område bør ta på alvor er:
Fokus på rekruttering og opprettholde volumproduksjon, jordvern, grøfting
som klimatiltak, økt kornproduksjon og andre produksjoner med fortrinn på
Hedemarken. Det skal satses videre på bygdenæringer som Inn på Tunet,
reiselivsutvikling og utnytte andre inntektsmuligheter på gårdene. Skogen
som utgangspunkt for biobrensel må utnyttes enda bedre. På bakgrunn av
landbruksmeldingen skal HLK sammen med de øvrige deltagerne i Faglig
Forum Blæstad gjennom et større samarbeidsprosjekt ”Hedmarksbonden
mot 2020”

Vi fikk rovdyrforliket 17. juni 2011 som skulle legge til rette for reduserte
tap av beitedyr og bedre dyrevelferden på beite. En viktig presisering er at
rovviltforvaltningen skal utøves på en slik måte at det ikke blir behov for
beitenekt i prioriterte beiteområder/grønn sone hvor vi ligger. Det skaper
forventninger til et mer effektivt uttak av rovdyr som gjør det lettere å få
fellingstillatelser. Tapstallene for 2011 er skremmende høge spesielt for
Løten og Hamar som er 15,6 % og det høyeste noen gang bortsett fra
2007 (15,8 %). Normaltapet (uten rovdyr) er ca 3 % som vi hadde for 20 år
siden.

RESULTATER
Økonomi:
Regnskap
2011
4908880

Revidert
budsjett
5164402

Forbruk i prosent

Avvik i kroner

95

255522

Årsaken til overskuddet er konsekvenser av permisjon, uten at
vedkommende er erstattet for et kortere periode og økte inntekter fra
prosjekter.
Brukere:
Brukerundersøkelse ble gjennomført i april 2011. Formålet var å måle
fornøydheten blant brukerne i alle tre kommunene. Svarene på
undersøkelsen viser følgende:
Tilfredshet fordelt på kommune

Faglig forum Blæstad:
Visjon for Blæstad er at det skal bli et senter for innovasjon og kompetanse
i landbruket. Hovedmålet er å styrke rådgivings- og veiledningstjenesten i
landbruket og bidra til sterkere koblinger mellom forskningsinstitusjonene,
det offentlige og næringslivet. Hedmarken Landbrukskontor har tatt et
særskilt ansvar ved å stå som arbeidsgiver og økonomisk ansvarlig for
faglig koordinator. Det vil bli arbeidet aktivt for å gjøre stillingen mer
økonomisk sjølbærende etter hvert.
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fornøyd med lokaliseringen
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og faglig rådgivning
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Rovdyrproblematikk:
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fornøyd med servicen Blæstad
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En er fornøyd med resultatene så kort tid etter sammenslåingen. Det er et
faktum at avstand til kontoret ser ut til å virke inn på fornøydheten, jfr
svarene på lokaliseringen og tilgjengeligheten. Det er små forskjeller på de
andre parametrene.
Medarbeidere:
Det
er
ikke
gjennomført
medarbeiderundersøkelse
i
2011.
Medarbeidersamtaler med alle og seniorsamtaler for de det gjelder, ble
gjennomført etter tradisjonen i begynnelsen av desember og resultatet er
gjennomgått i plenum.
Sykefravær:
Sykefravær totalt
Egenmeldt sykefravær

2011
5,65 %
0,76 %

2010
4,11 %
0,57 %

2009
1,46 %
0,68 %

Totalt sykefravær for Stange kommune er 8,86 % i 2011 og egenmeldt er
1,20 %. HLK ligger godt under gjennomsnittstallene for Stange kommune.
Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i virksomheten:
Gjennomført tiltak i henhold til tiltaksplan for 2011. Det er gjennomført
vernerunde 19. desember 2011. Det er utarbeidet handlingsplan for HMStiltak for 2012.

