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KRISEORGANISERING HEDMARK BONDELAG 

 

Håndteringsteam/kriseledelse: Stedfortreder: 

 
Margrete Nøkleby, organisasjonssjef 

margrete.nokleby@bondelaget.no 

97713367 

Guro Breck, rådgiver 

Guro.breck@bondelaget.no 

95779208  

Elisabeth Gjems, fylkesleder 

elisabeth@ottershagen.no 

97976033 

Lars Opsal jr., nestleder 

lars.opsal@bbnett.no 

95991491 

Hvis hendelsen involverer husdyr: 03070 (Nortura) 

 
 

1. Kommunikasjonssjef i NB, Lise Boeck Jakobsen: 975 99 866, 

lise.boeck.jakobsen@bondelaget.no  

2. Organisasjonssjef i NB Astrid Solberg: 957 60 332, astrid.solberg@bondelaget.no  

3. Generalsekretær i NB Sigrid Hjørnegård: 975 08 901, sigrid.hjornegard@bondelaget.no 

 

 

Til dokumentet hører følgende ark/plakater: (dok. P360 15/00560) 

 Plakat 1, generell del 

 Plakat 2, brann 

 Plakat 3, ulykker 

 Plakat 4, dyretragedier, psykisk helse 

 Plakat 5, smittsomme dyresykdommer inkl. LA-MRSA 

 Plakat 6, naturkatastrofer (flom, tørke, storm, ras) 

 Plakat 7, rovdyrangrep 

 Plakat 8, Åpen gård, arrangement, turer 

 Plakat 9, atomulykker og andre nasjonale/internasjonale kriser/hendelser 

 
Skjema for loggføring alvorlige kriser/hendelser: 

 

Informasjon om beredskap og kriser/hendelser: www.tryggeresammen.no  

 

Denne planen gjelder for ansatte og tillitsvalgte i Hedmark Bondelag, inkludert lokallagslederne. 

Formen på planen er vedtatt av fylkesstyret på styremøtet den 06.03.2019. Planen ble sist revidert av 

fylkesstyret i styremøte 28.05.2019. Kontaktinformasjon skal kontinuerlig holdes oppdatert.  

mailto:margrete.nokleby@bondelaget.no
mailto:Guro.breck@bondelaget.no
mailto:elisabeth@ottershagen.no
mailto:lars.opsal@bbnett.no
mailto:lise.boeck.jakobsen@bondelaget.no
mailto:astrid.solberg@bondelaget.no
mailto:sigrid.hjornegard@bondelaget.no
http://www.tryggeresammen.no/
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Beredskap og varslingsplikt 

 

Beredskapsplanen omfatter håndtering av alvorlige hendelser i landbruket der Bondelaget involveres. 

Alle ansatte og tillitsvalgte i Hedmark Bondelag/Bondelagets Servicekontor har et individuelt ansvar 

for å melde fra om saker som kan utvikle seg til en krise. Dette kan være saker internt i 

organisasjonen, saker som angår våre medlemmer eller saker som har så stor berøringsgrad med 

Bondelagets aktiviteter eller politiske område, at vi kan bli involvert. Dette kan være saker av 

informasjonsmessig, organisatorisk eller faglig karakter.  

 

Sakene skal meldes fra til organisasjonssjef, fylkesleder eller deres stedfortreder (se oversikt 

kriseorganisering side 1). Disse har ansvar for å videre bringe meldingen til 1. kommunikasjonssjef i 

Norges Bondelag og 2. til organisasjonssjef i Norges Bondelag/generalsekretær. 

 

Varslingssaker som gjelder utilbørlig adferd og seksuell trakassering i Norges Bondelag har en egen 

rutine, P360, 18/00158-2. 

Se for øvrig Beredskapsplan for Norges Bondelag P360, sak 15/00461. 

Vår organisering ved kriser og alvorlige hendelser 

 

Fylkesleder og organisasjonssjef avgjør raskt om saken skal defineres som en krise. En krise er en 

større, alvorlig og uheldig hendelse som bringer med seg problemer som ikke kan løses gjennom 

ordinær organisering og handlekraft. For å unngå å skape forvirring i forhold til kriser der en 

myndighet ”eier” situasjonen, bruker vi ikke betegnelsen ”kriseledelse” eller ”kriseteam”. 

 

Når en sak er definert som en krise, opprettes et håndteringsteam bestående av: 

 Organisasjonssjef (leder) 

 Fylkesleder 

 Representant for varemottaker der det anses som relevant 

 

Det kan være hendelser av mindre omfang som ikke defineres som en krise, men som likevel krever 

samhandling. Rolle- og ansvarsdeling som beskrevet på ark/plakater tilhører dokumentet (doknr 

15/00560-2). 

Hva har skjedd? Dokumentasjon – logg og bilder 

 

En krisesituasjon kan oppleves hektisk og uoversiktlig. God dokumentasjon gir oversikt og kan sikre 

at alle henvendelser blir fulgt opp. Alle henvendelser til og fra Bondelaget om saken skal derfor 

noteres på et eget logg-skjema: P360, dokumentnummer 11-1776. Bilder gir også verdifulle 

opplysninger i ettertid. 

 

Henvendelser/bekymringsmeldinger og evt oppsummering av samtaler/kommunikasjon med lokallag 

og enkeltmedlemmer i enkeltsaker hvor det ikke er nødvendig med loggføring(eks. traktorulykke, 

bekymring for bønders helse under pågående sak ol) arkiveres i P360 sak 19/00413– Hendelser og 

krisebistand. 
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Husk i en krisesituasjon 

 

Kriser kommer alltid overraskende og uventet. Hvordan Bondelaget håndterer krisen betyr mye for 

omdømmet til organisasjonen. God håndtering av alvorlige hendelser bidrar til å redusere (de 

negative) konsekvensene av hendelsen. 

 

Bondelaget må være tilgjengelig, fysisk og på telefon. 

 

Ta vare på personer som står midt i hendelsen (”varmestue”, mat, hvile, håndtering av dyr, holde 

media på avstand ) 

Håndtering av hendelsen  

 

Vårt håndteringsteam skal sørge for at dette blir satt i verk:   

Bruk ark/plakat for aktuell hendelse: P360, dokumentnummer 15/00560-2. 

 

Aktivisere vår kriseorganisering: 

- Avklare hvilke aktører som er berørt 

- Avklare hvem som «eier» hendelsen/ krisen (myndighet eller «privat») 

- Avklare hvordan hendelsen skal kommuniseres av Bondelaget  

- Fordele oppgaver 

- Løpende kontakt med Norges Bondelag 

- Løpende kontakt med myndighet (som «eier» krisen/ hendelsen) 

- Løpende kontakt med andre aktører  

 

Innhente informasjon om hendelsen: 

- Skaffe oversikt over saken, hva har skjedd, fakta som kan bekreftes 

- Skaffe oversikt over hva som kan komme til å skje («i verste fall») 

- Konsekvenser for enkeltpersoner eller grupper av personer eksternt 

- Konsekvenser for enkeltbønder eller grupper av bønder. 

- Vurder om noen skal bidra til å dokumentere (bilder) skader som følge av hendelsen (spesielt 

ved brann, flom, storm, og andre naturskader) 

 

Opprette nødvendige kontakter i henhold til kommunikasjonskart for aktuell hendelse (se ark/plakat 

doknr 15/00560-2 

- Lokallagsleder 

- Bedriftshelsetjenesten 

- Landbrukstjenesten 

- Mattilsynet 

- Arbeidstilsynet 

- Politi 

- Varemottaker/leverandører (Her kan det være flere aktører, dette må avklares i den gitte 

situasjon) 

- Kommunens kriseteam 
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- Media (dersom sakens/hendelsens art er av en slik karakter at media bør informeres) 

 

Kontakt med berørte personer 

- Vurdere om det skal sendes en representant til åstedet 

- Involverte personer 

- Lokallagsleder/styremedlemmer 

 

Råd om mediekontakt  

Krisekommunikasjon handler om å formidle viktige og presise budskap på en mest mulig effektiv 

måte under et stort tidspress. Organisasjonen dømmes etter hvordan krisen håndteres og hvordan vi 

kommuniserer, og i mindre grad etter selve krisens innhold.  

 

I de aller fleste tilfeller vil andre enn Bondelaget «eie» krisen. Hvis det er gårdsbrann, skal 

brannvesenet og politiet håndtere selve situasjonen. Er det smittsomme dyresykdommer, rykker 

Mattilsynet ut og tar kontrollen.  

 

Bondelagets rolle i slike saker er å tilby bistand til den som er rammet og evt kommentere hendelsen i 

media. Noen ganger kan Bondelaget være talsperson for den som er rammet, for å skjerme 

vedkommende.  

 

Avhengig av hvilken krise det dreier seg om, er det viktig først å kommentere liv og helse. Er det en 

dødsulykke eller folk er alvorlig skadet, må vi gi uttrykk for omsorg og omtanke for de etterlatte og 

pårørende.  

 

I kontakt med media  
 Informasjonen som gis skal være riktig, forståelig, vesentlig, kort og presis.  

 Forbered deg på spørsmål om:  

o  Hvor alvorlig ser dere på denne saken?  

o  Hvilken hjelp kan dere tilby?  

o  Hva har dere gjort for å forebygge en slik situasjon? (Smittevern, 

brannvarslingsanlegg osv.)  

 Hvis bønder har gjort en stor innsats for å berge folk, dyr eller verdier, er det fint om du kan gi 

ros for innsatsen gjennom media.  

 

 Ikke spekuler eller kom med egne synspunkter, det gjelder også for svar på spørsmål om 

forebygging av situasjonen. Ikke diskuter skyldspørsmål, ikke hold tilbake informasjon – og 

ikke lyv.  

 Politiet tar seg av spørsmål om årsak og personopplysninger.  

 Vær forsiktig med å svare på:  

  o Hvordan kunne dette skje? Hvem har skylda?  

  o Hvilke konsekvenser får det som har skjedd for bonden? For andre bønder?  

  o Hva vil Bondelaget gjøre for at noe lignende ikke skal skje igjen?  

 

Plan for oppfølging av involverte: 

Det må avtales en plan for oppfølging av involverte parter, som den enkelte bonde, pårørende/familie, 

lokallag og ikke minst personer som har blitt involvert i håndteringen av hendelsen.  

Aktuell oppfølging kan være: 
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- Møter for å «snakke ut» om egne opplevelser, avklare hendelsesforløp og oppklare 

misforståelser, både umiddelbart etter krisen og etter at det har gått noe tid. Dette kan være 

aktuelt etter et halvt til ett år etter krisen. 

- Tilby rådgiving gjennom regnskapskontor, forsikringsselskap, RJS eller varemottaker 

- Informere om bedriftshelsetjenestens tilbud om individuell oppfølging. 

 

 

Videre i dokumentet følger kontaktinformasjon til i følgende rekkefølge: 
 

 Beredskap hos Fylkesmannen i Innlandet 

 Kommunene i Hedmark 

 Mattilsynet i region Øst, avdeling Glåmdalen, Østerdalen og Mjøsområdet 

 Innlandet politidistrikt 

 Legevakt i Hedmark 

 Fylkesstyret i Hedmark Bondelag 

 Ansatte i Hedmark Bondelag 

 Lokallagsledere i Hedmark Bondelag 

 NLR HMS (landbrukets HMS-tjeneste) 

 Norske Landbrukstjenester, Hedmark 

 Varemottakere/-leverandører: 

 Gjensidige forsikring/Landkreditt Forsikring 

 Arbeidstilsynet 
 

Beredskap hos Fylkesmannen i Innlandet 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/om-oss/ansatte/ 
 

Samfunnssikkerhet og beredskap;  

Fylkesberedskapssjef: Asbjørn Lund, tlf. 61 26 60 40  

    

Direktør, virksomhetsområde miljøvern, landbruk og næringsutvikling: Haavard Elstrand,  

tlf. 62 55 12 05.  

 

Vakttelefon Rovvilt: 

 Telefonnr.: 970 29 840 

 Vakttelefon som gjelder beitesesongen 15. mai – 15. sept.: 

Bemannet 08.00 -21.00 alle dager 

 Vakttelefon 1. januar - 14.mai og 16. september - 23.desember når virksom lisensfelling og 

kvotejakt: 

Bemannet 08.00 - 18.00 hverdager og 10.00 - 18.00 lørdag, søndag og helligdager 

 Utvidet telefontid vurderes i perioder med ekstra høy beredskap. 

 SMS-varsling når tillatelse til felling er gitt og når skadegjører er felt. 

 SMS-varsling ved sikker observasjon av ulv/første dokumenterte skader av ulv i et 

beiteområde utenfor ulvesona. 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/om-oss/ansatte/
tel:+4761266040
tel:+4762551205
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 SMS-varsling/epost til næringsorganisasjoner/tilgrensende fylkesmenn ved førstegangs 

dokumenterte observasjon av ulv. 

 Ukentlig nyhetsbrev om rovdyr-/beitedyrhendelser i Hedmark og Oppland. 

  

 

Krisehåndtering og samordning  

Ansvarsprinsippet innebærer at den instansen som er ansvarlig for et gitt område i en 

normalsituasjon, i utgangspunktet også har ansvaret ved ekstraordinære hendelser og kriser. 

Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.   

Fylkesmannen kan samordne innsatsen 

Ved større kriser og katastrofer er det ofte flere instanser som er involvert i krisehåndteringen. 

I slike situasjoner kan Fylkesmannen samordne innsatsen. Hvis det blir aktuelt å iverksette en 

slik regional samordning, skal det opprettes kontakt mellom Fylkesmannen og de berørte 

etatene. Her kan fylkesberedskapsrådet være et viktig forum. 

Fylkesberedskapsråd i alle fylker 

Fylkesberedskapsrådet er satt sammen av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige 

og private organisasjoner som har fagkunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap. Rådet er 

et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i en krisesituasjon vil rådet være 

Fylkesmannens sentrale samarbeids- og støtteorgan. 

Ved krig har Fylkesmannen myndighet til å ivareta viktige samfunnsinteresser hvis 

kommunikasjonen med regjeringen blir brutt. 
 

Eksempel på loggføring:  
LOGG for krisehåndtering  
Loggført av  Dato/ti

d  
Henvendelse til/fra 
BL  

navn og 
kontaktopplysninger  

sak  oppfølging og 
ansvar  

Orgsjef  7.nov kl 
12.50  

til  Unni, VG nett, 999999, 
unni@vg.no  

har hørt rykter om funn av 
e-coli og smittet barn i 
Buskerud. Kan Bondelaget 
kommentere?  

har ikke nok info, 
gir ingen 
kommentar. Sjekker 
med Bondelaget 
sentralt  

Orgsjef  kl 1255  til  Orgsjef  ringer Bondelaget sentralt  

Orgsjef  kl 1315  fra  Olav Bonde, tlf 099999  har hatt besøk av MT som 
vil båndlegge gården pga 
mistanke om e-coli. 
Hvordan skal han forholde 
seg?  

gir bonden info, 
avtaler at 
Bondelaget er 
mediekontakt.  

Orgsjef  kl 13.20  til  Mattilsynets regionkontor  sms, MT kaller inn til 
tlfmøte kl 14.  

orgsjef deltar  

Orgsjef  kl 1530  fra  Fylkeslegen, tlf 32323232  Ber om smittevernråd ifht 
kontakt med husdyr ved 
mistanke om e-coli  

konsulent oppgitt 
som kontakt, vil 
distribuere info når 
det kommer.  
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Kommunene i Hedmark 
Noen kommuner har ordninger som Bondens nettverk: 

Rendalen: 

https://www.rendalen.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-

naturforvaltning/jordbruk/bondens-nettverk/ 

Os: 
https://os.kommune.no/wp-content/uploads/2017/01/bondens-nettverk-plakat-Os-kopi.jpg 

 

Tolga: 

https://www.tolga.kommune.no/_f/p1/i712cfb42-3e4e-4ba5-808a-b6dccb4f7521/bondens-

nettverk-plakat-revidert-febr-2018.pdf 

 

Folldal: 

https://www.folldal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-miljo/landbruk/ 
 

 

Kommune Sentralbord E-post  

Alvdal 62 48 90 00 postmottak@alvdal.kommune.no 

Eidskog 62 83 36 00 postmottak@eidskog.kommune.no 

Elverum 62 43 30 00 postmottak@elverum.kommune.no 

Engerdal 62 45 96 00 postmottak@engerdal.kommune.no 

Folldal 62 49 10 00 postmottak@folldal.kommune.no 

Grue 62 94 20 00 post@grue.kommune.no 

Hamar 62 59 30 10 postmottak@hamar.kommune.no 

Kongsvinger 62 87 40 00 postmottak@kongsvinger.kommune.no 

Løten 62 56 40 00 post@loten.kommune.no 

Nord-Odal 62 97 81 00 postmottak@nord-odal.kommune.no 

Os 62 47 03 00 postmottak@os.kommune.no 

Rendalen 62 46 85 00 postmottak@rendalen.kommune.no 

Ringsaker 62 33 50 00 postmottak@ringsaker.kommune.no 

Stange 62 56 20 00 post@stange.kommune.no 

Stor-Elvdal 62 46 46 00 postmottak@stor-elvdal.kommune.no 

Sør-Odal 62 96 80 00 postmottak@sor-odal.kommune.no 

Tolga 62 49 65 00 postmottak@tolga.kommune.no 

Trysil 62 45 77 00 postmottak@trysil.kommune.no 

Tynset 62 48 50 00 postmottak@tynset.kommune.no 

Våler  62 42 40 00 postmottak@vaaler-he.kommune.no 

Åmot 62 43 40 00 postmottak@amot.kommune.no 

Åsnes 62 95 66 00 post@asnes.kommune.no 

https://www.rendalen.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-naturforvaltning/jordbruk/bondens-nettverk/
https://www.rendalen.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-naturforvaltning/jordbruk/bondens-nettverk/
https://os.kommune.no/wp-content/uploads/2017/01/bondens-nettverk-plakat-Os-kopi.jpg
https://www.tolga.kommune.no/_f/p1/i712cfb42-3e4e-4ba5-808a-b6dccb4f7521/bondens-nettverk-plakat-revidert-febr-2018.pdf
https://www.tolga.kommune.no/_f/p1/i712cfb42-3e4e-4ba5-808a-b6dccb4f7521/bondens-nettverk-plakat-revidert-febr-2018.pdf
https://www.folldal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-miljo/landbruk/
mailto:postmottak@alvdal.kommune.no
mailto:postmottak@eidskog.kommune.no
mailto:postmottak@elverum.kommune.no
mailto:postmottak@engerdal.kommune.no
mailto:postmottak@folldal.kommune.no
mailto:post@grue.kommune.no
mailto:postmottak@hamar.kommune.no
mailto:postmottak@kongsvinger.kommune.no
mailto:post@loten.kommune.no
mailto:postmottak@nord-odal.kommune.no
mailto:postmottak@os.kommune.no
mailto:postmottak@rendalen.kommune.no
mailto:postmottak@ringsaker.kommune.no
mailto:post@stange.kommune.no
mailto:postmottak@stor-elvdal.kommune.no
mailto:postmottak@sor-odal.kommune.no
mailto:postmottak@tolga.kommune.no
mailto:postmottak@trysil.kommune.no
mailto:postmottak@tynset.kommune.no
tel:+4762424000
mailto:postmottak@vaaler-he.kommune.no
mailto:postmottak@amot.kommune.no
mailto:post@asnes.kommune.no
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Mattilsynet Region Øst 

Dekker Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland. 

Regionkontor: Strandsagveien 2, Brumunddal 

Sentralbord: 22 40 00 00  

E-post: postmottak@mattilsynet.no  

 

Regiondirektør 

Wenche Aamodt Furuseth 

Tlf: 22 77 91 12 

Mobil: 95 05 71 82 

 

Regional kommunikasjonsrådgiver 

Elin H. Skar  

Mobil: 41 64 43 34 

 

Avdeling Glåmdal og Østerdal 

Dekker kommunene Alvdal, Eidskog, Elverum, Engerdal, Folldal, Grue, Kongsvinger, Nord-

Odal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Tynset, Våler i Solør, Åmot, Åsnes. 

Sentralbord: 22 40 00 00  

E-post: postmottak@mattilsynet.no  

 Kontorsted Tynset: Aumliveien 4 C, 2500 Tynset 

 Kontorsted Elverum: Kirkeveien 58, 2409 Elverum 

 Kontorsted Kongsvinger: Sideveien 2, 2211 Kongsvinger 

Avdelingssjef: Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson 

Tlf: 22 77 92 72 

Mobil: 952 23 943 

 

Avdeling Mjøsområdet 

Dekker Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land, Hamar, Ringsaker, 

Løten, Stange. 

Sentralbord: 22 40 00 00  

E-post: postmottak@mattilsynet.no  

 Kontorsted Hamar: Holsetgata 22, 2317 Hamar 

 Kontorsted Gjøvik: Ringvegen 11, 2815 Gjøvik 

Avdelingssjef: Bente Fauske 

Tlf: 22 77 79 85 

Mobil: 95 98 54 12 

tel:22400000
mailto:postmottak@mattilsynet.no
mailto:elin.skar@mattilsynet.no
tel:22400000
mailto:postmottak@mattilsynet.no
tel:22400000
mailto:postmottak@mattilsynet.no


Hedmark Bondelag    9 av 14 

    

 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 21.05.2019        

 

 

 

Atomberedskap, seniorrådgiver kommunikasjon, krisehåndtering og beredskap:  

 

 

Les mer om dyr og dyrehold her: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/ 

Les mer om smittsomme dyresykdommer her: 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/ 

Kontaktinformasjon POLITIET i Innlandet 

 
Telefon  62 53 90 00/02800 

E-post  post.innlandet@politiet.no 

 E-posten må inneholde: fullt navn og hjemkommune eller hvor hendelsen fant sted. 

 Oppgi også kontaktperson/saksbehandler hvis henvendelsen gjelder en konkret sak. 

Besøksadresse: Vangsvegen 155, 2303 Hamar  

Postadresse: Postboks 355, 2303 Hamar 

 

 

 

 

Pressekontakt: 
E-post  kommunikasjon.innlandet@politiet.no 

Mobil  400 37 744 

Kontakt oss Mandag–fredag kl. 08:00–15:30. Pressenummeret til operasjonssentralen i Innlandet 

  politidistrikt: 625 39 291. Operasjonssentralen er døgnbemannet 

Legevakt i Hedmark 

 

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet.  

Ring 116117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. 

Er det akutt og står om liv, ring 113. 

 

Felles legevakttelefon for hele Norge: 116117 
Dette gjelder for kontakt med lege utenfor ordinær kontortid.  

I kontortid ringer du ditt faste legekontor/fastlegen. 

 

For psykisk hjelp, ring fastlege i ordinær kontortid eller legevakt hvis utenfor ordinær kontortid. 

https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/legevakt 

 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/
tel:62539000
mailto:post.innlandet@politiet.no
mailto:kommunikasjon.innlandet@politiet.no
tel:40037744
https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/legevakt
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Fylkesstyret i Hedmark Bondelag 

Elisabeth Gjems 

Leder  
elisabeth@ottershagen.no  97976033 

Lars Jr. Opsal 

Nestleder  
lars.opsal@bbnett.no  95991491 

Ivar Sund 

Styremedlem  
ivsun@online.no  90984911 

Ingvald Lyngar Landet 

Styremedlem  
pb394@msn.com 95137617 

Geir Lohn 

Styremedlem  
geir.lohn@follien-gard.no 90890692 

Åse Sundvor 

1. varamedlem  
aase@sundvor.net  95438708 

Ivar Midtdal 

2. varamedlem  
ivar.midtdal@gmail.com  99594179 

Thor Ludvig Løken 

3. varamedlem  
thorludv@online.no  90725185 

Hans Jørgen Boye 

3. varamedlem  
hjboye@live.no  97740541 

Ansatte i Hedmark Bondelag 

Organisasjonssjef :  Margrete Nøkleby, 97713367,     

    margrete.nokleby@bondelaget.no 

Rådgiver:    Guro Breck, 95779208,  

    guro.breck@bondelaget.no 

Førstekonsulent:   Anne Rustad, 62555310, 99564290,    

    anne.rustad@bondelaget.no 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.bondelaget.no/fylkesstyret/category7884.html?entityuid=1510296
mailto:elisabeth@ottershagen.no
https://www.bondelaget.no/fylkesstyret/category7884.html?entityuid=152856
mailto:lars.opsal@bbnett.no
https://www.bondelaget.no/fylkesstyret/category7884.html?entityuid=1513951
mailto:ivsun@online.no
https://www.bondelaget.no/fylkesstyret/category7884.html?entityuid=153631
mailto:pb394@msn.com
https://www.bondelaget.no/fylkesstyret/category7884.html?entityuid=1515460
mailto:geir.lohn@follien-gard.no
https://www.bondelaget.no/fylkesstyret/category7884.html?entityuid=154645
mailto:aase@sundvor.net
https://www.bondelaget.no/fylkesstyret/category7884.html?entityuid=154280
mailto:ivar.midtdal@gmail.com
https://www.bondelaget.no/fylkesstyret/category7884.html?entityuid=159280
mailto:thorludv@online.no
https://www.bondelaget.no/fylkesstyret/category7884.html?entityuid=156729
mailto:hjboye@live.no
mailto:margrete.nokleby@bondelaget.no
mailto:guro.breck@bondelaget.no
mailto:anne.rustad@bondelaget.no
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Lokallagsledere i Hedmark Bondelag: 
Brandval Og Vinger 

Bondelag 
Johan Aarskog elseng@online.no 62835026 91840139 

Vang Bondelag Kristoffer Rabstad kristoffer@rabstad.no  41219019 

Ringsaker Bondelag Helmer Amb helmer.amb@hotmail.com 62354055 90761935 

Veldre Bondelag 
Agnethe Gaalaas 

Baardseth 
gaalaasbaardseth@gmail.com   

Brøttum Bondelag Øystein Barli oysteinbarli@hotmail.com  47446340 

Åsmarka Bondelag Knut Reidar Buraas purker@online.no  48064300 

Nes og Helgøya 

Bondelag 
Mari Gjestvang mgjestva@online.no 62352272 91376086 

Furnes Bondelag Nora Sandberg nora_sandberg91@hotmail.com  99155210 

Løten Bondelag Ingvill Sveen ingvill.sveen@hamar.kommune.no   41919114 

Stange Bondelag Thor Ludvig Løken thorludv@online.no 62571571 90725185 

Romedal Og Vallset 

Bondelag 
Åse Sundvor aase@sundvor.net  95438708 

Nord-Odal Bondelag Nils Haagenrud nils@garvik.org   90914404 

Sør-Odal Bondelag Jan Arne Broen jabroen@icloud.com 62964716 48195388 

Eidskog Bondelag Christian Rudberg c_rudberg@hotmail.com  45445324 

Grue Bondelag Thore Sigurd Woll thore_woll@hotmail.com 97736362  

Åsnes Bondelag Gunnar Løfsgård gunnar@lofsgard.no  91127755 

Hof Bondelag Per Roar Stømner perroarstomner@hotmail.com  91390847 

Våler Bondelag Terje Hagen hagen.gjerdrum@outlook.com 62420303 41675972 

Elverum Bondelag Amund Grindalen amund@grindalen.no 62416651 48112082 

Trysil Bondelag Jan Ove Lyseggen janove@gronnomsorg.net  90825895 90825895 

Åmot Bondelag Ludvig Fjeld ludvig.fjeld@gmail.com  90506986 

Storelvdal Bondelag 
Ingvald Lyngar 

Landet 
pb394@msn.com 62460880 95137617 

Rendalen Bondelag Hege Svendsen svendsenhege@hotmail.com  93227107 

Engerdal Bondelag 
Barbro Cecilie 

Sorkmo 
barb-sor@online.no  48233763 

Tolga Bondelag Paul Brennmoen paulbrennmoen@gmail.com  90520316 

Vingelen Bondelag Linda Merkesdal linda@vingelen.com  93697771 

Tynset Bondelag Leif Sverre Løkken leif-sverre.lokken@ha-nett.no  91175528 

Tylldal Bondelag Jon B. Moen jb.moen@online.no  97112773 

Kvikne Bondelag 
Svein Tore 

Tandberg 
sveitt@online.no  45607290 

Alvdal Bondelag Geir Lohn geir.lohn@follien-gard.no 62489944 90890692 

Folldal Bondelag Torstein Eide torsteineide@hotmail.com  97418935 

Os Bondelag Vegard Bækken vnbaekken@gmail.com  91521345 

Dalsbygda Bondelag Egil Ryen e-ryen@online.no  95151249 

Tufsingdalen 

Bondelag 
Ivar Midtdal ivar.midtdal@gmail.com  99594179 

https://www.bondelaget.no/lokallag/category7660.html 

mailto:elseng@online.no
mailto:kristoffer@rabstad.no
mailto:helmer.amb@hotmail.com
mailto:gaalaasbaardseth@gmail.com
mailto:oysteinbarli@hotmail.com
mailto:purker@online.no
mailto:mgjestva@online.no
mailto:nora_sandberg91@hotmail.com
mailto:ingvill.sveen@hamar.kommune.no
mailto:thorludv@online.no
mailto:aase@sundvor.net
mailto:nils@garvik.org
mailto:jabroen@icloud.com
mailto:c_rudberg@hotmail.com
mailto:thore_woll@hotmail.com
mailto:gunnar@lofsgard.no
mailto:perroarstomner@hotmail.com
mailto:hagen.gjerdrum@outlook.com
mailto:amund@grindalen.no
mailto:janove@gronnomsorg.net
mailto:ludvig.fjeld@gmail.com
mailto:pb394@msn.com
mailto:svendsenhege@hotmail.com
mailto:barb-sor@online.no
mailto:paulbrennmoen@gmail.com
mailto:linda@vingelen.com
mailto:leif-sverre.lokken@ha-nett.no
mailto:jb.moen@online.no
mailto:sveitt@online.no
mailto:geir.lohn@follien-gard.no
mailto:torsteineide@hotmail.com
mailto:vnbaekken@gmail.com
mailto:e-ryen@online.no
mailto:ivar.midtdal@gmail.com
https://www.bondelaget.no/lokallag/category7660.html
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NLR HMS (landbrukets HMS-tjeneste) 

https://hms.nlr.no/krisebistand/ 

 
NLR HMS tilbyr alle i landbruket, uavhengig av medlemskap krisehåndtering. En krise kjennetegnes 

av at du eller noen du er nær ikke er i stand til å takle en oppstått situasjon eller er i krise og trenger 

hjelp. 

Du kan spørre NLR HMS om hjelp når du av ulike årsaker eks. ikke mestrer å gjennomføre den 

daglige driften av gården eller har vært utsatt for en ulykke eller en annen dramatisk hendelse knyttet 

til gården. Det er lov til å bry seg om andre. Dersom du tror noen innen landbruket som trenger hjelp, 

kontakt NLR HMS. Tegn på noen som er i krise kan være sviktende gårdsdrift, vanskjøtsel av dyr og 

uvanlig sosial isolasjon. 

 

Råd og veiledning i slike situasjoner er gratis innenfor gitte rammer for alle i landbruket, uavhengig av 

medlemskap. 

HMS rådgiver på Blæstad: 
 

Linn Thorud  

977 45 586 

linn.thorud@nlr.no 

 

HMS rådgiver i Trysil: 

Elisabeth Onsager  

907 65 798 

elisabeth.onsager@nlr..no 

 

HMS rådgiver på Tynset: 

Tore Jevnaker  

468 62 915 

tore.jevnaker@nlr.no 

 

HMS rådgiver på Hvam: 

Signe Melstrøm Mellem  

480 27 353 

signe.mellem@nlr.no 

 

Landbrukstjenester i Hedmark 

 

Hvis gårdbrukeren er satt ut av spill, må det innhentes hjelp til å ta seg av dyr og eventuelt 

nært forestående arbeid med jord og avlinger. Landbrukstjenester, eller avløserlag som det 

heter i noen områder, er mest nærliggende å kontakte for å få tak i slik hjelp. Det lokale 

bondelaget kan organisere eventuell dugnad med onnearbeid på kort sikt. 

 
En oppdatert oversikt over landbrukstjenester/avløserlag finnes her: 

http://www.landbrukstenester.no/hedmark/ 

 

https://hms.nlr.no/krisebistand/
https://innlandet.nlr.no/om-oss/ansatte/blaestad/linn-thorud/
mailto:linn.thorud@nlr.no
https://innlandet.nlr.no/om-oss/ansatte/trysil/elisabeth-onsager/
mailto:elisabeth.onsager@nlr..no
https://innlandet.nlr.no/om-oss/ansatte/tynset/tore-jevnaker/
mailto:tore.jevnaker@nlr.no
https://ost.nlr.no/om-oss/ansatte/hvam/signe-melstroem-mellem/
mailto:signe.mellem@nlr.no
http://www.landbrukstenester.no/hedmark/
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Hedmarken: 

http://hedemarken.landbrukstjenester.no/ 

 

Glåmdalen/Sør-Østerdal: 

http://ost.landbrukstjenester.no/ 

 

Nord-Østerdal: 

Tlf. 62 47 14 25 

 

Alvdal avløserlag: 

http://www.landbrukstenester.no/alvdal-avloserlag/ 

 

Os avløserlag: 

Tlf 62 47 01 02 

 

 

 
Varemottakere/Fôrleverandører   

Her kan det være andre aktører, dette må avklares i den gitte situasjon. 

 
TINE sentralbord:  03080 

TINE medlem, har telefon for krise/beredskap i tidsrommet 08.00 – 15.30: 51 37 15 00 

 

Nortura sentralbord: 03070 

Medlemssenteret Nortura 

Telefon: 800 30 303  

medlem@nortura.no  

Nødslakt:  

Nord Østerdal (fra Stai bru), Engerdal, Gudbrandsdalen, Ottadalen, Gausdal 482 71 861 

Vest-Oppland, Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker, Hedmarken, Sør-

Østerdal (til Stai bru), Trysil, Glåmdalen til Braskereidfoss 
951 44 43 

   

Nødslaktvakt: https://medlem.nortura.no/organisasjon/kontaktinfo/nodslaktvakt/  

 

Felleskjøpet Agri:  

Tlf. 72505050/03520 

 

Strand Unikorn:  

Tlf. 62 35 15 00  

Epost: post@strandunikorn.no 

  

Fiskå Mølle: 

Tlf: 62 95 54 44 

E-post: post@flisamolle.no 

 
Gjensidige Forsikring 

Telefon: 915 03100 

http://hedemarken.landbrukstjenester.no/
http://ost.landbrukstjenester.no/
http://www.landbrukstenester.no/alvdal-avloserlag/
mailto:medlem@nortura.no
https://medlem.nortura.no/organisasjon/kontaktinfo/nodslaktvakt/
tel:62%2035%2015%2000
mailto:post@strandunikorn.no
mailto:post@flisamolle.no
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Landkreditt Forsikring 

Telefon:  23 00 08 00 

Arbeidstilsynet Indre Østland 

Regionen omfatter Buskerud, Hedmark og Oppland fylker. 

Regiondirektør: Kjell Haugen (mobiltlf.: 992 51 922) 


