
BEREDSKAPSPLAN SMITTEVERN 
Disse planer, retningslinjer og instrukser vil alltid overstyres av regelverk og anbefalinger fra sentrale myndigheter.  

HUSDYRPRODUSENTER 

Situasjon Ansvarlig Tiltak 

Innleier i smitte-karantene 
(ikke påvist virus eller sykdom) 
Tar kontakt med behov for 
avløsning 
 

• I henhold til FHI 
(folkehelseinstituttet) 
sine retningslinjer per 
26.03.2020 kan 
produsenten 
gjennomføre 
fjøsstellet selv, men 
må ikke ha kontakt 
med andre.  

 

Innleier; 

• Gode arbeidsrutiner/bekrivelser i egen 
bedrift, tilgjengelig i produksjonslokalet 

• Oppdatert beredskapsplan 
 
Oppdal Landbrukstjenester 

• Arbeidsgiveransvaret for 
landbruksavløser/ansatt  

• Landbrukstjenesten skal prioritere sykdomsavløsning 
framfor ferie/fritidsavløsning. Dyrevelferden settes alltid 
først. 

• Kartlegge fortløpende ledige ressurser. Individuell 
prioritering kan måtte tas ved vurdering av alvorlighetsgrad 
hos den enkelte innleier.  

• Gjøre avtale med landbruksavløser/arbeidstaker 

• Informere aktuell landbruksavløser/arbeidstaker om 
smitterisiko 

o Ingen nærkontakt med innleier, beskjeder og 
instrukser via telefon og skriftlige beskjeder 

o Skal ikke være i produksjonslokalet samtidig som 
innleier som er satt i karantene.  

o Gode arbeidsrutiner/-beskrivelser tilgjengelig i 
produksjonslokalet 

Innleier i isolasjon som følge 
av positiv smitte 
Tar kontakt med behov for 
avløsning 
 

• I henhold til FHI 
(folkehelseinstituttet) 
sine retningslinjer per 
26.03.2020 kan 
produsenten 
gjennomføre 
fjøsstellet selv, men 
må ikke ha kontakt 
med andre 

Innleier; 

• Gode arbeidsrutiner/bekrivelser i egen 
bedrift, tilgjengelig i produksjonslokalet 

• Oppdatert beredskapsplan 
 
Oppdal Landbrukstjenester 

• Arbeidsgiveransvaret for 
landbruksavløser/ansatt  

• Landbrukstjenesten skal prioritere sykdomsavløsning 
framfor ferie/fritidsavløsning. Dyrevelferden settes alltid 
først. 

• Kartlegge fortløpende ledige ressurser. Individuell 
prioritering kan måtte tas ved vurdering av alvorlighetsgrad 
hos den enkelte innleier.  

• Gjøre avtale med landbruksavløser/arbeidstaker 

• Informere aktuell landbruksavløser/arbeidstaker om 
smitterisiko 

o Unngå all kontakt med innleier og nære 
omgangskrets med innleier, som familie. 

o Ekstremt god hygiene ved ankomst og avreise fra 
produksjonslokalet. 

o Kun ta det aller viktigste arbeidet, dyrevelferd. 
o Gode arbeidsrutiner/-beskrivelser tilgjengelig i 

produksjonslokalet.  



 

PLANTEPRODUSENTER 

Situasjon Ansvarlig Tiltak 

Innleier i smitte-karantene (ikke 
påvist virus eller sykdom) 
Tar kontakt med behov for 
avløsning 
 

• I henhold til Mattilsynets 
retningslinjer 26.03.2020 
kan produsenten 
gjennomføre egen 
gårdsdrift. 
(«vekstsesongen» trer 
ikraft 15.april, avventer 
eventuelle nye tiltak) 

 

Innleier; 

• Gode arbeidsrutiner/bekrivelser i 
egen bedrift, tilgjengelig i 
produksjonslokalet 

• Oppdatert beredskapsplan 
 
Oppdal Landbrukstjenester 

• Arbeidsgiveransvaret for 
landbruksavløser/ansatt  

• Landbrukstjenesten skal prioritere sykdomsavløsning 
framfor ferie/fritidsavløsning.  

• Kartlegge fortløpende ledige ressurser. Individuell 
prioritering kan måtte tas ved vurdering av alvorlighetsgrad 
hos den enkelte innleier.  

• Gjøre avtale med landbruksavløser/arbeidstaker 

• Informere aktuell landbruksavløser/arbeidstaker om 
smitterisiko 

o Ingen nærkontakt med innleier, beskjeder og 
instrukser via telefon og skriftlige beskjeder 

o Gode arbeidsrutiner/-beskrivelser tilgjengelig i 
produksjonslokalet 

Innleier i isolasjon som følge av 
positiv smitte 
Tar kontakt med behov for 
avløsning 
 

• I henhold til Mattilsynets 
retningslinjer 26.03.2020 
kan produsenten 
gjennomføre egen 
gårdsdrift. 
(«vekstsesongen» trer 
ikraft 15.april, avventer 
eventuelle nye tiltak) 
 

Innleier; 

• Gode arbeidsrutiner/bekrivelser i 
egen bedrift, tilgjengelig i 
produksjonslokalet 

• Oppdatert beredskapsplan 
 
Oppdal Landbrukstjenester 

• Arbeidsgiveransvaret for 
landbruksavløser/ansatt  

• Landbrukstjenesten skal prioritere sykdomsavløsning 
framfor ferie/fritidsavløsning.  

• Kartlegge fortløpende ledige ressurser. Individuell 
prioritering kan måtte tas ved vurdering av alvorlighetsgrad 
hos den enkelte innleier.  

• Gjøre avtale med landbruksavløser/arbeidstaker 

• Informere aktuell landbruksavløser/arbeidstaker om 
smitterisiko 

o Unngå all kontakt med innleier og nære 
omgangskrets med innleier, som familie. 

o Ekstremt god hygiene ved ankomst og avreise fra 
produksjonslokalet. 

o Kun ta det aller viktigste arbeidet. 
o Gode arbeidsrutiner/-beskrivelser tilgjengelig i 

produksjonslokalet.  

 

 

 



 

 

ANSATTE HOS HUSDYRPRODUSENT/PLANTEPRODUSENT 

Situasjon Ansvarlig Tiltak 

Syk ansatt 

Ansatt; 

• Melde ifra om egen sykdom til 
oppdragsgiver/innleier og arbeidsgiver 

o Egenmelding eller 
sykemelding til arbeidsgiver 

 
Oppdal Landbrukstjenester 

• Informere den ansatte om smitterisiko 
og bedriftens retningslinjer   

o Kartlegge behov for vikar 
▪ Gjøre avtale med vikaren 

o Kartlegge fortløpende ledige ressurser 

Ansatt i karantene (ikke syk eller 
positiv smitte) 

Ansatt; 

• Ansvarlig for å følge myndighetenes til 
enhver tid gjeldende karanteneregler.  

• Informere om karantenetid til 
oppdragsgiver/innleier og 
arbeidsgiver. 

 
Oppdal Landbrukstjenester 

• Informere den ansatte om smitterisiko 
og bedriftens retningslinjer   

o De til enhver tids gjeldende smittevernregler følges, 
ref FHI og Oppdal Kommune. 

o Kartlegge behov for vikar for den ansatte. 
▪ Gjøre avtale med aktuell vikar 

o Ved eventuell permittering må det være saklig 
grunn, som dokumenteres 

▪ Evt sende ut permitteringsvarsel 
 
Unngå all kontakt mellom avløser og innleier/oppdragsgiver.  

Ansatt i karantene pga av smitte 

Ansatt; 

• Ansvarlig for å følge myndighetenes til 
enhver tid gjeldende regler for 
hjemmeisolasjon.  

• Informere om karantenetid til 
oppdragsgiver/innleier og 
arbeidsgiver. 

 
Oppdal Landbrukstjenester 

• Følge de gjeldende prosedyrer for 
oppfølging av sykemeldte 

o Kartlegge behov for vikar for landbruksavløseren 
dersom innleier/oppdragsgiver ønsker det.  

▪ Gjøre avtale med vikar 
o Kartlegge tilgjengelige ressurser 
o Informere innleier/oppdragsgiver om smitterisiko 

 
Unngå all kontakt mellom avløser og innleier/oppdragsgiver.  

 



 

 

 

MEDIA OG ADMINISTRASJON 

Situasjon Ansvarlig Tiltak 

Media • Daglig leder og styreleder 
o Få oversikt over situasjonen før uttalelse 
o Be om skriftlig gjennomgang før publisering 
o Evt henvise til NLT sentralt 

Sykdom/smitte i 
administrasjonen 

• Daglig leder og styreleder 

o Følge de til enhver tid anbefalinger om 
karantene/isolasjon fra FHI og Oppdal Kommune 

o Tilrettelegge for hjemmekontor 
o Ved sykdom iverksetter styreleder tiltak – viser til 

beredskapsplan vedtatt på styremøte _________ 
o Vurdere samarbeid med nærliggende 

landbrukstjenester 

 
Oppdal Landbrukstjenester SA følger retningslinjer fra sentrale myndigheter og Oppdal Kommune.  
 

• www.fhi.no 

• www.mattilsynet.no 

• www.helsedirektoratet.no 

• www.landbruksdirektoratet.no 

• www.landbrukstenester.no 

• www.bondelaget.no/tema/koronaviruset 

• www.oppdal.kommune.no 
 
 

 

http://www.fhi.no/
http://www.mattilsynet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.landbruksdirektoratet.no/
http://www.landbrukstenester.no/
http://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset
http://www.oppdal.kommune.no/

