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TØRKEN OG FÔRSITUASJONEN- HAR DU USLÅTTE AREALER
ELLER AREALER SOM IKKE ER BEITET I SOMMER ?

Som vi alle nå er klar over, er årets vekstsesong svært utfordrende med hensyn til fòrsituasjonen. Det har
flere oppslag i både lokale og riksdekkende media vist. I denne krisesituasjonen er det viktig at alle
mulige fôrressurser blir benyttet for å avhjelpe situasjonen. Førsteslåtten av grovfôr ble svært redusert for
mange i forhold til fjoråret. Slik det ser ut i skrivende stund, vil det bli lite eller ingenting å høste på
andreslåtten. Også beiteavlingene er sterkt reduserte. Man
må håpe på snarlig nedbør, slik at det kan høstes noe
grasavling senere på sommeren/ høsten. Reduserte
grovfôravlinger vil det uansett bli, og dette medfører at man
må begynne å fôre av vinterfôret mye tidligere en antatt i år.
Det vil med andre ord fort bli underskudd av fôr. Noe av
grovfôrunderskuddet kan kompenseres med bruk av mer og
fiberrikt kraftfôr, hvilket kraftfôrprodusentene har tatt
konsekvensen av. De produserer nå et mer fiberrikt kraftfôr
enn normalt.
Men uansett vil det være stort behov for grovfôr utover
sensommeren og høsten. Det kan ligge flere ubenyttede
arealer som kan brukes til fòr og beite i kommunen.
Vår oppfordring er derfor:
Har du arealer av gras eller beite som ikke er blitt høstet enda i 2018 ?
Meld fra om dette til landbrukskontoret, så kan vi formidle videre til de husdyrprodusentene i kommunen
som trenger beite eller annet grovfôr.

Bruk etablerte rådgivingstjenester når det gjelder fòrkrisen
Tine og Felleskjøpet har opprettet et felles fagteam for formidling av grovfôr og halm. Vi vil anbefale at
dere bruker disse tjenestene aktivt for å finne en løsning på din fôrsituasjon.
Mer informasjon om denne ordningen finner du her:
https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/formidling-av-halm-og-grovfor-article100212-3805.html

Ta vare på halmen !
Ikke kutt halmen i år, men la den være hel, slik at den kan brukes til fôr som for eksempel
ammoniakkbehandlet halm. Det vil helt sikkert bli behov for halmen, da det også er behov for halmen til
talle, og det faktum at halmmengden totalt sett i år vil bli mindre enn normalt. Det vil ikke være vanskelig
å omsette halm i år. Ta kontakt direkte med husdyrbrukere i nærheten, eller meld fra til
landbrukskontoret, så kan vi være behjelpelig med å formidle kontakten videre.
Halm fra floghavreregistrerte eiendommer
NB ! For eiendommer som er registrert med floghavre, er det i utgangspunktet ikke lov å omsette halm fra
eiendommen. Det kan søkes om dispensasjon fra forbudet pga. den vanskelige fôrsituasjonen. Det er
Mattilssynet som kan gi slik dispensasjon. For en krisesituasjon som denne vil det trolig være større
sjanse for å få innvilget dispensasjon, særlig i de tilfeller halmen selges til bønder som ikke selv driver
kornproduksjon. Landbrukskontoret har sendt en henvendelse til Mattilsynet om hvordan de vurderer
slike dispensasjonssøknader, men har ikke fått noe konkret svar på dette ennå.
Det viktige nå er at alle drar i samme retning, slik at vi reduserer behovet for nedslakting av dyr og kan
sikre nok fôr til vinteren til alle våre grovfôrdyr.

AVLINGSSKADE- NOE FORENKLET REGELVERK 2018
Regelverket for erstatning for avlingskade, er noe forenklet denne vekstsesongen pga. den generelle
tørken i hele Sør-Norge. Kommunen trenger ikke kontrollere arealene fysisk, for at søkeren skal være
berettiget erstatning.
Søker må dokumentere avlingen i skadeåret. Det beregnes erstatning etter årets avling sammenlignet med
siste 5 –års gjennomsnittsavling for hver veksttype. For korn ( alle kornarter), poteter, grønnsaker, frukt
og bær gjelder levert/ solgt vare pr. daa siste 5 år før skadeåret. Arealene for vekstene er de arealene som
er oppgitt i søknad om produksjonstilskudd de enkelte år.
For grovfòr gjelder solgt mengde pr. daa eller ved husdyrbruk: høstede forenhetermjølk (FEm) pr daa.
Årets avling sammenlignes med normalavlinger fastsatt i forskrift. For beite gjelder standard fôropptak i
FEm pr. dag. Grovfôrareal innhentes fra søknad om produksjonstilskudd (fulldyrka eng, overflatedyrka
eng og øvrige grovfòrvekster).
30 % egenrisiko trekkes ved beregning av erstatning innen alle veksttyper.
Mer detaljer om beregningen av erstatning finner du på Landbruksdirektoratets hjemmesider,
landbruksdirektoratet.no. eller https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/
Søknadsfristen for erstatning for klimabetinget avlingsskade er 31. oktober. Det er elektronisk søknad.
Det er fylkesmannen som behandler søknad om erstatning for avlingsskade.

