
Nyhetsbrev fra jordbruksavdelinga- 
  mest om Corona + litt om SMIL-midler 
 

Hvis du blir sjuk og har husdyr, hva da? 
Litt om ordningen «Tilskudd til avløsning ved sjukdom eller fødsel mv» 
Blir du syk og trenger avløsning kan du søke om tilskudd til avløsning i etterkant. Det varierer hvor 
mye som dekkes, da tilskuddet avhengig av antall dyr, annen inntekt, sykepenger fra NAV o.a. Hvis du 
er usikker så ta kontakt med landbrukskontoret. MEN, for å ha krav på tilskudd til avløsning må du ha 
sykemelding. Nå godtar Nav at leger kan sykmelde deg over telefon, men du må få en sykmelding via 
e-post eller post. (sykmelding over telefon er normalt ikke godtatt, men pga Corona pandemien er 
det unntak). I tillegg til sykemelding må du ha dokumenterte utgifter til avløsning. 
 
Hvis barnet ditt blir sykt, gir ikke det grunnlag for rett til avløsning, men å følge til lege eller sykehus 
gir rett på avløsning, se under: 
«Det ikke tilskudd til avløsning av jordbrukere som må ta seg av barn fordi barnehage/skole er stengt. 
Hvis barnet blir sykt, kan det gis tilskudd til avløsning dersom jordbrukeren er med barnet til 
konsultasjon hos lege eller til behandling eller oppfølging ved helseinstitusjon godkjent av det 
offentlige til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Hvis det kan dokumenteres med 
legeerklæring at barnet har en kronisk eller langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelse, som gir økt 
risiko for at foreldrene får fravær fra arbeidet, kan det også gis tilskudd hvis jordbrukeren må ta seg 
av barnet hjemme. I slike tilfeller kan det gis tilskudd til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.» 
 

Rett til barnehage under lamming 
Landbruket er definert som kritisk personell som matvareprodusenter. Lamminga står for dør, og for 
de med små barn kan det være utfordrende. Dette er spilt inn til kriseledelsen i kommunen og det er 
åpnet opp for at gårdbrukere under lamming kan søke om dagavlastning, men hvert enkelt tilfelle vil 
vurderes ut fra kriteriene under:  
 
Barn der begge foreldre innehar kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. 
Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern 
Tilbud har blitt innvilget etter følgende kriterier: 
· Barnet skal være under 12 år. 
· Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre 
virksomhetskritiske oppgaver. 
· Der barnet ikke bor sammen med begge foresatte, er det tilstrekkelig at den som barnet etter avtale 
eller avgjørelse skal være hos, har en samfunnskritisk funksjon. 
· Det ikke finnes andre muligheter for barnepass. 
· Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon 
og/eller har virksomhetskritisk oppgave. 
For de som kan ha behov, må dere ta kontakt med aktuell barnehagestyrer eller rektor og melde inn 
behovet.  
 

Bønder i karantene eller isolasjon kan stelle egne dyr 
Det er nå avklart at du kan stelle egne dyr hvis du blir smittet. Men, det er satt følgende krav fra 
helsemyndighetene:  

 Ikke jobb sammen med røkter eller annet personell. 

 Hold 2 meters avstand til alle som må inn på gården, for eksempel den som henter melk, 
leverer fôr eller henter dyr til slakt. 



 Vask godt kontaktpunkter som eksterne kan komme i kontakt med ved henting av melk eller 
levering av varer til gården etc. slik at man sikrer at person smittet med Covid-19 ikke kan 
spre smitten videre til øvrige som må innom gårdsdriften. 

 
På nettsidene til mattilsynet finner du mer informasjon om hvordan eiere av produksjonsdyr, 
hesteeiere m.fl. bør forholde seg for å unngå koronasmitte. 
 

Dagpenger og hjelp i landbruket 
Det innføres en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare trenger å føre 
halvparten av timene på meldekortet. Se informasjon under: 
«Samtidig som antall permitterte og arbeidsledige er rekordhøyt, trenger landbruket arbeidskraft. 
For mange dagpengemottakere vil det være lite lønnsomt å ta arbeid i landbruket fordi dagpenger 
per time er høyere enn timelønn i landbruket. Det innføres derfor en midlertidig ordning med 
redusert føring av timer på meldekortet for dagpengemottakere som arbeider i jordbruk, skogbruk 
og gartneri. Antall timer som føres på meldekortet vil da være lavere enn det antallet timer en 
arbeider og får betalt for. I praksis betyr dette at de som tar seg jobb i landbruket skal tjene på det.» 
 
Både NAV og Norske landbrukstjenester har nettsider hvor folk kan melde seg som interesserte og 
hvor arbeidsgivere kan melde fra om behov for arbeidskraft. Se mer på nettsidene : 
Nav: arbeidsplassen.no 
Landbrukstjenesten: landbrukstjenesten.no 

 
Innovasjon Norge – krisepakke  
Regjeringen og Innovasjon Norge har kommet med krisetiltak for norske bedrifter. Dette omhandler 
tiltak som også er aktuelle for landbruket. Inntil videre kan Innovasjon Norge tilby bl.a. følgende; 
Avdragsutsettelse på lån, lavere rente, lavere krav til sikkerhet og hensyn til forsinkelser og 
oppstartfinansiering.  
Mer informasjon finner dere på Innovasjonnorge.no 

 
SMIL-midler: 
Det er vedtatt nye retningslinjer for SMIL-midler i Vestre Slidre kommune 2020-2023. 
Hva kan det søkes om midler til? 

1) Få fram kulturlandskap; rydde gjengrodd kulturmark. Hvis det ryddes til beite er det krav om 
at arealet skal vedlikeholdes med beiting i minst 3 år etter avsluttet rydding. 

2) Kulturminner og kulturmiljøer: Ivareta verneverdige bygninger, sikre og sette istand 
kulturminner eller restaurere setermiljøer. 

3) Forurensningstiltak: Tilskudd til miljø og klimarådgiving på gårdsnivå. 
Det er gjort noen endring i maks tilskuddssats og prioriteringer. Ingen søknadsfrist 
Hvis potten ikke er brukt opp vil, søknader etter denne dato behandles fortløpende. 

Ingen søknadsfrist. 
 
Hjemmekontor 
Har vært heimekontor den siste tida, men me statser på att det blir litt 
letter etter kvart. E- post: anne.marie.morstad@vestre-
slidre.kommune.no. Telefon 909 44807 
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