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I DISSE KORONATIDER: 
HVA KAN VI  I 

LANDBRUKSTJENESTER 

AKERSHUS HJELPE TIL MED?  

 

Landbrukstjenester Akershus (LTA) har som hovedoppgave å skaffe kvalifisert arbeidskraft og sørge for at 

kontrakter og alt som trengs i et arbeidsforhold er på plass.  

I disse tider er vår viktigste oppgave å hjelpe bønder som er i krise, spesielt de som har husdyr. Det er viktig at 

hjula holdes i gang for alle som produserer mat. Blir bonden syk, må avløseren eller landbruksvikarer trå til. I 

disse tider gjør de en utrolig viktig jobb.  

 

Vi har landbruksvikarer og beredskap ved sykdom. Samtidig har vi mange som er tilknyttet oss som 

ønsker å bistå ved behov.  

 

For å øke vår beredskap ønsker vi å ha flere som står på beredskapslista vår. Om du er bonde og har litt ekstra 

kapasitet eller andre folk som er kvalifiserte til arbeid i landbruket ønsker vi at dere melder dere. 

http://www.landbrukstenester.no/arbeidskraft-til-landbruket/  eller ta kontakt på mail: 

landbrukstjenester.akershus@n-lt.no  

 

Det er viktig at deres beredskapsplan er tilgjengelig og lett for en fremmed å sette seg inn i. Både i fjøs og 

med tanke på våronn med mer.  

 

Vennlig hilsen 

Landbrukstjenester Akershus 

 

LANDBRUKSKONTORET I DISSE KORONNASMITTETIDER OG I PÅSKEUKA 

Vi har delvis hjemmekontor i disse dager, men vil uansett svare på e-post. 

Ring sentralbordet på rådhuset 66 10 7000, dersom du ønsker å komme i kontakt med en bestemt av oss på 

landbrukskontoret. De setter over til det rette telefonnummeret, det være seg kontortelefon eller mobil.  

NB ! Vi tar som kjent  ikke i mot besøk nå pga. koronnasmitten, henvendelse kun på telefon eller e-post. 

Landbrukskontoret har oppe mandag den 6. april og tirsdag den 7. april kl 10.00- 14.00. Ellers i påskeuka er det 

stengt. Vi åpner igjen etter påske tirsdag den 14. april.  

 

Vi minner også om å bruke elektroniske løsninger  for  eksempelvis søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak 

(SMIL) med søknadsfrist 15. april og tilskudd til drenering av jordbruksjord (fortløpende frist). Disse 

søknadene leveres via Altinn. 

 
 

INFORMASJON OM KORONNASMITTEN PÅ NETT 

Det ligger ute mye informasjon nå om landbruket og koronasmitten. Både bondelaget, fylkesmannen og mattilsynet 

har egne sider om temaet.  
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Følgende lenker kan være nyttige i denne sammenhengen: 

 
https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/ 

 

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/informasjon_til_produksjonsdyr_og_hesteeiere_mfl_om_koron

avirus.37939 

 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-

mat/2020/03/viktig-informasjon-til-deg-som-er-bonde-i-oslo-og-viken/ 

 

GRØNN FAGSKOLE           

Fagskolen Innlandet, studiested Hvam tar nå opp studenter til to ulike studier, med oppstart til høsten. Studiene 

gjennomføres på deltid, med 8-10 samlinger pr. år, praksisperioder og nettstudier.  

Søknadsfrist er 15. april, og du kan velge mellom: 

 Kvalitetsrevisor i landbruket – 60 studiepoeng 

 Dyreassisterte aktiviteter – 60 studiepoeng 

 

  

 

Det kreves ikke generell studiekompetanse, men fagskolen bygger på fullført videregående skole eller 5 år 

annen relevant utdanning/praksis. Studiene egner seg bra for deg med landbrukserfaring og deg med Inn på 

tunet – tilbud eller lignende. 

Les mer om studiene og hvordan du søker hos fagskolen.innlandet.no og hvam.vgs.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Vi ønsker alle tross de rådende  omstendighetene en      

riktig god påske ! 
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