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Avlingsskade på grunn av 
klima? 

 
Informasjon fra Fylkesmannen

 
 

Avlingsskadeerstatning er betinget av at skaden 

meldes tidlig  

For å få erstatning er det et absolutt krav om at du 

må gi melding til kommunen straks du blir klar over 

at en klimabetinget skade har skjedd eller kan 

oppstå. Du har ikke krav på erstatning dersom 

melding om skade ikke blir gitt til rett tid.  

 

Regelen praktiseres strengt, og er satt for at 

kommunen skal ha mulighet for å kontrollere at 

avlingsskaden er forårsaket av klima. 

Foretaket har plikt til å begrense egne tap 
For å få klimabetinget avlingsvikterstatning må 

prinsippene for god agronomi være fulgt. Dette 

innebærer blant annet: 

 Arealet må være tilsådd eller tilplantet også 

ved sen våronn 

 Art og sort skal være tilpasset normale 

klimatiske forhold 

 Arealet skal være godt drenert 

 Avlingen må høstes 

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet 

nettside om erstatninger. Vi oppfordrer alle til å 

søke elektronisk via Altinn. 

Ta kontakt med kommunen dersom du trenger råd 

og hjelp. 

 

 

Investeringsmidler tradisjonelt 
landbruk, bygdeutviklings-
midler 

 
Søknadsfrist 1. juli 

 

Det er nå innført 2 frister i året for å søke om 

investeringsmidler tradisjonelt landbruk. 75 % av 

potten er til fordeling om våren og 25 % av potten 

til fordeling om høsten.  

Dersom du har et prosjekt som skal iverksettes i 

løpet av høsten 2016 er det mulig å søke om 

investeringsmidler nå.  

Meld ifra til landbrukskontoret innen 1. juli.  

Kontaktperson:  

Gerd Lodden Solberg, tlf. 62 33 55 66 / 97 97 84 73 

eller e-post gls@ringsaker.kommune.no 

Landbrukskontoret er behjelpelig i 

søknadsprosessen, og bidrar slik at søknaden blir 

riktig utfylt og har med nødvendige vedlegg. Det 

skal sendes inn elektronisk søknad. 

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny 

«forskrift for midler til investering og 

bedriftsutvikling i landbruket». Det er blant annet 

viktig å merke seg følgende: «Det kan ikke gis 

tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknad om 

tilskudd er avgjort».  

 

 

https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt
https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt
mailto:gls@ringsaker.kommune.no
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1816
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1816


 

 

Hva kan det søkes om? 

Alle faste investeringer i forbindelse med 

produksjoner innenfor det som betraktes som 

tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner kan 

støttes, under forutsetning av at investeringen er 

nødvendig for planlagt produksjon og at det 

forventes avsetningsmuligheter/avtaler for 

produktene. Det skal videre sannsynliggjøres at det 

er tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet og at søker 

har økonomisk og praktisk gjennomføringsevne.  

Våren 2016 prioriterte Innovasjon Norge 

investeringsmidler til søknader innen melk- og 

storfeproduksjon. På grunn av en begrenset pott 

prioriterte Innovasjon Norge ikke 

investeringsmidler til korntørker. Kraftfôrbaserte 

produksjoner ble heller ikke prioritert. Ut ifra en 

vanskelig markedssituasjon på sau fattet styret for 

Innovasjon Norge et vedtak i mars 2016 om at det 

ikke skulle gis investeringsmidler til denne 

næringen.   

 

Våren 2016 ble derfor en søknadsrunde med avslag 

på mange søknader selv om prosjektene i seg selv 

var gode.  

Hva må legges ved som dokumentasjon til 

søknaden? 

1. Målsatte tegninger med kostnadsoverslag.  

Kostnadsoverslag skal være oppsatt av planlegger 

som kan dokumentere kunnskap, eller et 

undertegnet tilbudsbrev fra leverandør. Husk at 

prosjektene må byggemeldes til kommunen før 

prosjektet igangsettes, og innen første delbetaling 

av tilskudd kan skje. 

2. Fullstendig driftsplan: Dekningsbidragskalkyler 

pr produksjonsenhet som viser forventet årlig 

resultat samt driftsbudsjett. Investerings- og 

finansieringsplan. De ulike regnskapskontorene kan 

utarbeide driftsplan. 

3. Siste 2 års resultatregnskap og næringsoppgave, 

landbruksskjema for 2014/15 og ligningsattest. 

Hvordan er behandlingsrutinene for søknaden? 

Landbrukskontoret mottar automatisk den elektriske 

søknaden, og sjekker at den er riktig utfylt og har 

med nødvendige vedlegg. Erfaringsmessig tar det 

lang tid for deg som søker å skaffe tilveie alle 

vedlegga til søknaden. Vær oppmerksom på at 

Innovasjon Norge ikke behandler søknaden før den 

er fullstendig. Landbrukskontoret skal videre 

utrede, prioritere og anbefale søknadene overfor 

Innovasjon Norge. Innovasjon Norge starter sin 

behandling av søknadene rundt 1.september.  

Når kan det forventes svar på søknaden? 

I løpet av september/oktober 2016!  

 

 

Kartlegging av beiter som 
ressurs for økt kjøttproduksjon i 
Ringsaker 

 
Nytt prosjekt 

 
 

Ringsaker kommune, Ringsaker kvigbeitelaget og 

Ringsaker sauebeitelag har fått prosjektmidler til å 

kartlegge (ikke kontrollere) uutnytta beiteressurser 

nede i bygda, og se nærmere på om det er arealer 

som kan tas i bruk for å styrke kjøttproduksjon på 

lokale ressurser.  

 



 

 

Sigurd Bakken, student ved NMBU-Ås, har fått 

sommerjobb på landbrukskontoret og skal være ute 

i feltet og:  

• Lage en oversikt over uutnytta innmarksbeiter, 

tidligere innmarksbeiter som har fått endret status 

til skog, samt uplantede skogarealer som ikke 

benyttes til beiter. 

• Klassifisere godkjente innmarksbeiter i forhold til 

gjengroingsgrad. Gjengroingsgraden gjenspeiler noe 

av kvaliteten på beitet og behov for skjøtsel. Denne 

kartlegging vil være til hjelp for å fokusere på 

opprusting av beiter og øke utnyttelsesgraden. 

• Oversiktskart over områder der det vil kunne være 

mulighet ut i fra ressursgrunnlaget å etablere nye 

større fellesbeiter. 

 

 
Det er primært Furnes og Veldre på østsida av E6 

opp mot sperregjerde som skal kartlegges i første 

omgang, men det er også mulig at vi rekker å 

kartlegge andre områder i kommunen også. 

 

 

Ny beitebruksplan for 
Ringsakerfjellet 

 
Nytt samarbeidsprosjekt mellom Ringsaker 
allmenningene, Pihl, Ringsaker saubeitelag 
og Ringsaker kvigbeitelag

 

God utnyttelse av beiteressurser både på inn- og 

utmark er avgjørende for det grovforbaserte 

husdyrholdet. Antall dyr i mjølkeproduksjon har de 

siste 10 årene blitt noe redusert og mer spesialisert. 

Antall kjøttfe har imidlertid i samme periode hatt en 

markant økning i tillegg til å ha blitt mer 

spesialisert. Det har vært en viss økning i antall sau 

i samme periode. Fylkesmannen i Hedmark har en 

målsetning om at storfekjøttproduksjonen i 

Hedmark skal øke med 20 % innen 2020. Det er 

også en målsetning både nasjonalt og regionalt å 

øke produksjon av mat på lokale ressurser. For den 

grovforbaserte husdyrproduksjonen så innebærer 

dette en bedre utnyttelse av potensialet i 

grovforproduksjonen. Tilstrekkelig med gode 

beiteressurser er avgjørende for å nå dette målet, og 

optimal utnytting av utmarksbeiteressursene er i 

denne sammenheng svært viktig.  

Ringsaker har om lag 590 km2 utmarksbeiter i 

fjellet. Av disse arealene er om lag 468 km2 

vegetasjonskartlagt.  Det er også utarbeidet et 

anslag på beitekapasitet for småfe og storfe for alt 

beite i fjellet. Løten -, Vang- og Furnes allmenning 

har utarbeidet en felles beitebruksplan. 

Fjellbeitene sin egnethet for beiting variere noe, 

men karakteriseres i det aller vesentligste til å være 

av middels kvalitet. Den totale beitekapasiteten i 

området er av Rekdal (NIBIO) anslått til et sted 

mellom 25 100 og 27 500 saueenheter. I 2015 ble 

det ifølge statistikk fra «Organisert beitebruk» 

sluppet 16 683 sau og 1 624 storfe i fjellet. 

Omregnet utgjør dette 23 196 saueenheter. Den 

økonomiske verdien av for som hvert år høstes ved 

beiting i fjellet er betydelig og helt avgjørende for 

sau-  og storfeholdet i kommunen. Beitebruken må 

tilpasses beitekapasiteten i de ulike områdene av 

fjellet gjennom hele beitesesongen. 

Det er om lag 300.000 daa produktiv skog ovenfor 

sperregjerdet. Bioforsk utarbeidet en rapport (vol.7 

nr.144, 2012), som omhandler storfe og sau sin 

effekt på granforyngelse og elgbeite. Rapporten 

konkluderer med at det samla beitetrykket ligger 

noe høyere enn den beitemessige bæreevnen, først 

og fremst pga. antall storfe. NIBIO utarbeidet i 

2015 en rapport (vol.: 1,nr.:25, 2015) som 

omhandler taksering av elgbeite i Ringsaker, også 

for fjellområdet. Rapporten konkluderer med at 

beitetrykket er svært høyt og trolig over 

planteartenes tålegrense. Beiting av sau vil 

imidlertid kunne ha en positiv virkning på 



 

 

foryngelse av skog. Beitebruken må tilpasses slik at 

skader på skog unngås i størst mulig grad. 

Det er om lag 5 500 hytter i Ringsakerfjellet. Et 

åpent kulturlandskap er viktig for turismen i fjellet, 

samtidig som stor tetthet av beitedyr i enkelte 

områder også vil kunne skape utfordringer.   

Det er ulike interesser og rettigheter knyttet opp 

mot bruk av utmarka i Ringsaker. Noen av disse 

interessene er sammenfallende mens andre kan i 

enkelte sammenhenger være motstridende. For å få 

til en fremtidsrettet bruk og forutsigbarhet for de 

ulike interessegruppene må det utarbeides gode 

planer for bruken av utmarka. Interessene må her 

veies opp mot hverandre slik at ressursene totalt sett 

utnyttes mest mulig optimalt.  

Det er et felles ønske fra både beitebrukere, 

grunneiere og kommunen om at det utarbeides en 

beitebruksplan for området. En beitebruksplan vil 

legge grunnlag for en optimal bruk av de ulike 

områdene i forhold til beiting med sau og storfe. 

Planen vil også sikre at viktige skogbruksinteresser 

blir ivaretatt, og at det gjøres tilpasninger og tiltak 

som tar hensyn til bl.a. friluftsinteresser. Det er 

viktig at arbeidet med en slik plan er forankret i 

beitenæringa, rettighetshavere og hos grunneierne. 

Hovedmål:  

Beitebruksplanen skal legge til rette for optimal 

utnyttelse av beiteressursene i fjellet samtidig som 

andre interesser i området ivaretas. 

Delmål: 

- Planen skal beskrive omfanget og verdien av 

beitebruken i dag. 

- Planen skal være et styringsverktøy for god 

beitebruk 

- Planen skal definere hvordan beitebruken skal 

reguleres på kort og lang sikt 

- Planen skal ta hensyn til skogbruk, hjortevilt, 

kulturlandskap og friluftsinteresser i området.  

- Planen skal komme med konkrete tiltak for å 

ivareta nevnte mål. Tiltakene skal fremkomme i 

egen tiltaksplan med klar ansvarsfordeling, frist for 

gjennomføring og hvordan tiltakene skal 

finansieres. 

Eiere av planen:  

Samarbeidsutvalget for Ringsakerallmenningene og 

Phil AS, Ringsaker sauebeitelag og Ringsaker 

kvigbeitelag 

Styringsgruppe: 

 Per Fineid, Samarbeidsutvalget for 

allmenningene og Phil AS 

 Representant fra Ringsaker sauebeitelag 

 Ståle Westby, Leder av Ringsaker 

kvigbeitelag 

 Representant fra beiteutvalget 

 3 representanter fra Ringsaker kommune 

v/landbrukskontoret 

Det er gjort avtale med Rune Granås, 

landbruksrådgivingen, Nord-Østerdal som ekstern 

prosjektleder for å utarbeide beitebruksplan med 

tiltaksdel. 

Det etableres to arbeidsgrupper/referansegrupper, 

en for sauebeitelaget og en for kvigbeitelaget. 

Beitebruksplanen vedtas i samarbeidsutvalget og 

beitelagene. Planen legges også frem som 

orienteringssak for politiske organer i kommunen.

 



 

 

Fagtur landbrukskontoret 

 

 

 

Fagtur til Jæren

 
Landbrukskontoret vil være stengt fra og med 

mandag 20. juni, til og med onsdag 22. juni, på 

grunn av fagtur til Jæren. Er det henvendelser som 

haster, kan man ringe mobiltelefon 480 92.874. 

 

Kommentarer til vårt nyhetsbrev, kan sendes 

Landbrukskontoret v/Andreas Karlsen, e-post: 

kaa@ringsaker.kommune.no.  

 

 

mailto:kaa@ringsaker.kommune.no

