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Erstatning etter klimabetinget avlingssvikt –
Søknadsfristen nærmer seg!

• Søknadsfrist 31. oktober 
• Søk via Altinn i god tid, i år blir det stor pågang! 
• Søknaden må være fullstendig utfylt og vedlagt nødvendig 

dokumentasjon
• Opplys i søknaden hvis dokumentasjon må ettersendes 
• Behandling av søknaden starter først når alle opplysninger er på plass



Erstatning etter klimabetinget avlingssvikt

• Avtalepartene bestemmer omfanget av og innretningen på ordningen, vi 
iverksetter

• Formålet er å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt 
(tap i kilo) for avling på rot av mat- og fôrvekster 

• Skadeårsak: klimatiske forhold (været) det ikke er mulig å sikre seg mot. 
• Gjelder for foretak som på skadetidspunktet oppfyller vilkårene for å kunne 

motta produksjonstilskudd 
• Tapet må ikke kunne dekkes gjennom en allment tilgjengelig 

forsikringsordning eller på annen måte
• Foretakets gjennomsnittsavling i vekstgruppen er sammenligningsgrunnlag



Erstatning i salgsproduksjoner

• All avling må høstes – at høsting eventuelt ble umulig må bekreftes av 
kommunen eller FM og oppgis pr vekst

• Foretaket må dokumentere avlingssvikt og at årsaken var klima/været
• Gjennomsnittsavling skal beregnes i kg pr. dekar for hver enkelt vekst
• I skadeåret skal både vekster med og uten avlingssvikt tas med i 

beregningen
• Økologisk: 25 % tillegg i fastsatt sats når mer enn 50 % av arealet i 

vekstgruppen dyrkes økologisk i skadeåret. Ikke areal under omlegging
• FM kan vedta at kvalitetsforringelse på frukt og bær regnes som 

avlingssvikt ved årsak hagl, store nedbørsmengder eller frost



«Vatnar ein mykje, går det mykje vatn»

• Den ekstraordinære tørkesituasjonen har satt produsentene på en 
hard prøve

• Mange har gjort en stor innsats for å redde avling
• Godt arbeid for å forberede markedet på tørkepregede produkter
• Høsteproblemer på grunn av mye regn på senhøsten
• Annus horribilis - Påminnelse om et klima i endring



Ekstraordinære tiltak i 2018 - grøntproduksjon

• Økt mulighet til forskudd (fra 50 til 70%)
• I tørkeområdene trenger søker ikke dokumentere skadeårsak
• Ekstra arealtilskudd til grønnsaker i et definert område 

• Opp til 500 000 kroner per foretak.
• Maksimal utbetaling erstatning avlingssvikt heves for avlingsåret 

2018, fra 750 000 kroner til 1 500 000 kroner per vekstgruppe
• Så mange erstatningssaker som overhodet mulig skal behandles før 

årsskiftet
• Bønder som er rammet av tørke og avlingssvikt i 2018 kan (etter 

søknad) få utsatt frist for gjennomføring av investeringsprosjekter



Kommuner, fylkesmenn og direktoratet gjør det vi 
kan for å gi veiledning og rask saksbehandling

• Kommunene: oppbemanning og kunnskapsoppbygging
• Fylkesmannen: oppbemanning, opplæring til kommunene, 

informasjon til søkere. Samarbeid med LDir om avklaringer, 
prognosering

• Landbruksdirektoratet: Informasjon og kommunikasjon – til 
produsentene, allmennheten, fylker og kommuner, få regel-endringer, 
veiledning og hjelpemidler på plass, gjennomføre IT-endringer, øke 
systemkapasiteten – gjennomføre tiltak, høy beredskap, økonomi



Status for saksbehandlingen pr. 19. oktober
STATUS ANTALL BESKRIVELSE

Innsendt 3.477 Søknader som er sendt inn – til behandling

Under attestering 1.330
Søknader som er under behandling hos 
kommunen.

Attestert 1.007
Søknader som er ferdig behandlet av 
kommunen. Til behandling hos fylket

Under behandling 299 Søknader som er under behandling hos fylket.

Anvist / behandlet 1.734
Søknader som har fått vedtak hos fylket og der 
det er utbetalt forskudd eller vanlig utbetaling.

TOTALT 7.847



Klima i endring - hva kan næringa gjøre?

• God agronomi! Fagkunnskap - Bruke veiledningstjeneste og ny 
kunnskap

• God grøftetilstand - Redusere jordpakking 
• Vanning
• Valg av sorter og arter
• Maskinkapasitet til å utnytte gunstige så- og høstetidspunkter
• Tåleevne til å leve med større avlingsvariasjoner mellom år


