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SØKNAD OM ERSTATNING 

FOR AVLINGSSKADE- 

SØKNADFRIST  

31. OKTOBER 
Det vil bli mange av dere som kommer 

til å søke om erstatning for 

avlingsskade i år, dessverre. Det 

gjelder alle type vekster; grovfôr, 

korn, potet, grønnsaker og bær. Noen 

av dere har allerede søkt om 

forskuddsutbetaling av erstatning, 

dette var mulig fra den 6. august. 

Som omtalt i forrige Gullkorn er 

fristen for å søke om erstatning for 

avlingskade 31. oktober.  

Det må søkes om erstatning for hver vekstgruppe, dvs. en søknad for korn (alle kornslag kan omsøkes på 

samme skjema), en for potet, en for grovfôr, en for grønnsaker, en for bær osv. For grovfôr er det to typer 

søknadsskjema; en for grovfôr med husdyr og en for grovfôr for salg. 

 

Søknaden sendes fortrinnsvis elektronisk via AltInn. Det er både den raskeste og sikreste måten å søke på. 

Dessuten er mange opplysninger preutfylt i det elektroniske skjemaet, bla. siste 6 års kornleveringer, 

potetleveringer, grønnsak- eller bærleveringer. Man velger ut de 5 årene som skal være grunnlag for 

gjennomsnittsavlingen og trykker på knappen «beregn». Da fremkommer gjennomsnittsavlingen.  

Arealtall fra søknad om produksjonstilskudd i de ulike årene innhentes automatisk.  

Vedlegg som dokumenterer årets avling, skal vedlegges elektronisk før søknaden sendes inn. 

 

Det er mulig å lagre søknaden underveis, for å oppdatere den senere med mer høstet areal eller mer solgte 

avlinger. Når alt areal så er høstet og/ eller avlingen solgt, kan man fortsette utfyllingen av skjemaet og sende 

det inn. Etter innsending kan ikke søker endre opplysningene. Kommunen kan gjøre det i sin saksbehandling, 

etter konferanse med søker. 

 

Søknaden kan fremdeles sendes på papir, dersom det ikke er mulig å sende den inn elektronisk. 

Saksbehandlingen vil dog være noe lenger på papirsøknader enn elektroniske søknader, da  

søknadsopplysningene må registreres manuelt av kommunen. Landbrukskontoret  kan rådgi og veilede søker 

under søknadsprosessen. 

 

Utgangspunktet for beregningen av erstatning for avlingsskade, er årets avling sammenlignet med de 5 beste av 

de siste 6 års avlinger for salgsproduksjoner. For grovfôr er utgangspunktet en normavling fastsatt i forskrift. 

Det trekkes fra 30 % egenandel. En avling på under 70 % av gjennomsnittsavlingen/ normavlingen utløser 

erstatning.  

 

Det er gjennom forskrift fastsatt en normavling for grovfôr i FEm pr. dekar. Den er følgende i vårt område: 580 

FEm pr. dekar fulldyrka eng, 460 FEm pr. dekar overflatedyrka eng og 430 FEm pr. dekar andre 

grovfôrvekster.  
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Ta fòranalyse og vei rundballene dine 
Dersom tallene i fôranalysen avviker mer enn 15 % fra normtallene i forskriften, kan tallene fra egen fôranalyse 

benyttes ved beregningen av erstatning. Ellers vil tabellverdiene fra forskriften benyttes. Vei noen rundballer og 

finn gjennomsnittsvekta. Bruk så denne og multipliser med antall rundballer. Da har du årets avling. 

 

Få målt opp grovfôrlageret ved innsett av dyra 

Det er vesentlig å få målt opp lageret av grovfôr av årets avling nærmest mulig datoen for da dyra settes inn for 

vinteren. Det er foretaket / bruker sjøl som skal måle opp grovfôrlageret (endret i forskrift av 01.08.2018). 

Kommunen er etter forskriften pålagt å måle opp lageret hos 10 % av søkere av erstatning, som en risikobasert 

stikkprøvekontroll. Kommunen kan veilede søker i oppmålingen. 

Det er viktig å vite hvor mye av årets avling som er beitet eller slått som ferskt gras (legges til årets 

grovfôravling) og hvor mye det eventuelt er fôret med av gammelt (overlagret) grovfòr gjennom beitesesongen. 

Beiting /slått av ferskt gras legges inn i søknaden som antall dyr  og antall fôrdager. Det er fastsatt normtall i 

forskrift for beiteopptak i FEm pr. beitedyr. Det bemerkes at beitedyr på innmarksbeite og utmarksbeite ikke 

skal være med i beregningen av årets grovfôravling. Det er kun beite på fulldyrka jord, overflatedyrka jord 

eller andre grovfôrvekster som skal være med i beregningen. Eller slått av ferskt gras på samme areal. 

Det er ikke lagt opp til å skrive i skjemaet mengde tilleggsfôring med overlagret grovfòr i beitetida. Det må 

korrigeres for dette ved å redusere antall fôrdager. Jo større andel av tilleggsfôr som er gitt sammen med ferskt 

gras, jo flere dager trekkes fra som fòrdager. Dette er en svakhet med søknadsskjemaet som vi også har påpekt 

overfor fylkesmannen, men det er dessverre eneste måten å få de mest korrekte tallene for årets grovfôravling 

på. 

 

For salgsproduksjoner som korn, potet, grønnsaker og bær, vil foretaket også måtte måle opp avlingen som er 

på lager, dvs. den delen av avlingen som ennå ikke er solgt pr. 31.10 (søknadsfristen), eller så nær fristen som 

mulig. Dette for å få korrekt tall for årets avling av salgsproduksjonene. 

 

Kommunen mottar søknaden elektronisk og kontrollerer opplysningene. Kommunen kan ved avvik korrigere 

søknaden etter kontakt med søker. Det vil noteres en merknad på søknaden, dersom opplysninger korrigeres. 

Merknaden fremkommer på vedtaksbrevet. Kommunen enten tilrår eller ikke tilrår søknaden og sender den 

videre til fylkesmannen som foretar endelig erstatningsberegning og vedtak i saken. Målet er at søknadene skal 

sluttbehandles og utbetales i løpet av 2018. 

 

Vedtak om erstatning for avlingsskade er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages i henhold til 

forvaltningslovens bestemmelser om klagesaker. Klagefristen er 3- tre- uker fra søker er underrettet om 

vedtaket. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

SØKNAD OM PRODUKSJONTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD FOR 2018- 

SØKNADSFRIST 15. OKTOBER  -NB ! ABSOLUTT  FRIST 
Neste søknad om produksjonstilskudd er 15. oktober (telledato 1. oktober). Det er kun elektronisk søknad. 
Det er ikke mulig å levere søknad etter 15. oktober med mindre det er gitt dispensasjon fra søknadsfristen.  

Søknader som leveres innen fristen kan endres innen 29. oktober. Innen 10. januar 2019 kan man etterregistrere 

følgende: avløserutgifter i perioden 16. oktober til 31. desember og beitedyr sanket fra utmark etter 15. oktober. 

 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGIONALE MILJØTILTAK- RMP 2018-

SØKNADSFRIST 20. OKTOBER 
Søknadsfrist om RMP er 20. oktober. Det er elektronisk søknad. Søknaden kan fremdeles leveres på papir. 

Landbrukskontoret har papirskjema. Husk å vedlegge kart med avmerkede miljøtiltak. Det er ingen store endringer 

i type tiltak og satser i 2018. 


