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Regelverk

• Forskrift av 17.01.2012 om erstatning ved klimabetingede skader i plante-
og honningproduksjon (erstatningsforskriften)

• Forskrift av 01.08.2018 om satser for og beregning av erstatning ved 
klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon (sats- og 
beregningsforskriften)

• Rundskriv 2018 – 35: Kommentarer til forskriftene om erstatning ved 
klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon  

• Revidert jordbruksavtale 30.8.2018

Lenker finnes på FMs 
nettsider



Justeringer i jordbruksavtalen 30.august – for Hedmark

• Ekstrautbetaling av husdyrtilskudd

• Ekstrautbetaling av arealtilskudd til grønnsaker
– Begrenset oppad til 500 000 kr

• Erstatningssatsen for "grovfôr i foretak med husdyr" heves for 
avlingsåret 2018 med kr 1,55 pr. FEm, fra kr 3,85 til kr 5,40.

• Toppavgrensing hevet til 1 500 000 kr. 



§ 1. Formål

• Redusere økonomiske tap ved produksjonssvikt forårsaket av 
klimatiske forhold…
– Mengde, ikke kvalitet! Unntaket er frukt og bær. 

• …det ikke er mulig å sikre seg mot
– Skal fungere som sikkerhetsnett, men er ikke en inntektsgaranti



§2 Vilkår

1. Svikt i plante- eller honningproduksjonen forårsaket av 
klimatiske forhold

2. Foretaket må oppfylle vilkårene for produksjonstilskudd

3. Det må være tap som ikke kan dekkes gjennom 
forsikringsordninger

4. Brukeren må ha gitt melding til kommunen med en gang 
han/hun så at skaden ville oppstå
Unntak i 2018 for tørkeramma kommuner 



§ 5 Søknad mv 

• Søknadsfrist 31. oktober

• Oppfordre til å søke elektronisk

• De som har søkt forskudd skal logge inn i Altinn og legge inn 
et vedlegg når all avling er høsta.



§ 6 Egenrisiko, minsteutbetaling, toppavgrensing

• Egenrisiko 30 %

• Minsteutbetaling 5 000 kr

• Største utbetaling 1 500 000 kr 



§ 9 Avkorting

• Dersom søker har gitt feil opplysning uaktsomt eller forsettlig, 
skal det avkortes. 

• Vurdering av om driften er faglig forsvarlig og 
forebyggingsplikten er overholdt.



§ 11 Administrasjon, klage, dispensasjon

Søknaden

• FM er vedtaksmyndighet 

• Søknaden sendes til 
kommunen som gir en 
uttalelse

• FM og kommune har 
veilednings- og 
informasjonsplikt

Klage

• Brukeren sender klagen til FM

• FM vurderer vedtaket på nytt

• Ber om uttalelse fra 
kommunen hvis nødvendig

• Mulige utfall:

– Opphever eller endrer sitt eget 
vedtak 

– Fastholder vedtaket og sender 
klagen til Ldir for behandling.



Det kan søkes erstatning for følgende vekstgrupper:

- grovfôr med og uten egne husdyr

- korn og annet frø til modning

- frukt

- bær

- poteter 

- grønnsaker



Arealgrunnlag

- Erstatningsordningen gjelder bare klimabetinget

avlingssvikt på fulldyrka og overflatedyrka areal 

NB ! Ikke innmarksbeite 

- Det må benyttes samme areal som i søknad om

produksjonstilskudd (PT)

- Arealet er preutfylt i ELF for 6 år før skadeåret

- Søkeren må fylle inn PT-arealet for skadeåret



Gjennomsnittsavling

- Siste 5 år før skadeåret

- Søker kan kreve at dårligste år erstattes med siste år

før perioden

- Korn og oljefrø er avlingsstallene preutfylt i ELF

- Andre salgsproduksjoner må vi ha kopi av hovedbok og

oppsett fra regnskapsfører 

- For grovfôr med egne husdyr er normalavlinga fastsatt

kommunevis. Kommer automatisk opp i ELF



Økologisk drift

dvs. når mer enn 50 % av foretakets areal i vekstgruppe  

drives økologisk i skadeåret (karensareal inngår ikke)

- 25 % reduksjon i kommunevis fastsatt normalavling

grovfôr med egne husdyr

- 25 % tillegg i fastsatt sats 

- Søkeren må oppgi økologisk areal i søknaden

Kommunen må kontrollere mot Debio



Trekk for sparte høstekostnader uhøsta areal:

- Gjelder bare korn og andre salgsproduksjoner

- Egne maskiner – bare variable kostnader

- Innleide maskiner – faktiske kostnader

- Akkordhøsting kr/kg for den reduserte avlinga 

- 70 % av de beregna sparte høstekostnadene pr. dekar

legges inn i ELF

- Ikke trekk for sparte høstekostnader for korn høstet 

som grønnfôr eller for grovfôrarealer



Erstatning avlingssvikt korn og andre vekster til frømodning

- Felles gjennomsnittsavling for alle kornarter

- Må dokumentere gjennomsnittsavling for engfrø

- Registrere avling for hver art i skadeåret

- Ulike satser for hver art – derfor viktig å bruke samme

areal for hver art som i PT i 2018



Erstatning avlingssvikt korn og andre vekster til frømodning

- Kan avslutte søknader der alt korn er levert og kopi av 

alle kornoppgjør legges ved til oss.

- Kornoppgave 2 – leveranse pr. 30.11.

- Kornoppgave 3 – leveranse pr. 31.03.

Søkeren må skrive under på totalavlinga og sende

kornoppgave 3 til kommunen innen 1 uke

- Kornoppgave 4 – de som har leveranse 01.04 – 30.06



Eksempel på enkel erstatningsberegning korn

Erstatningsberegning Havre Hvete Sum

Forventet avling i skadeåret, kg      90 dekar havre á 500 kg/dekar

(gj.sn. avling *areal i skadeåret)    100 dekar hvete á 500 kg/dekar

45.000 kg 50.000 kg

13.500 kg 15.000 kg30 % egenrisiko

Fratrukket avling i skadeåret, kg 36.000 kg    (80%) 25.000 kg  (50%)

Avlingssvikt forårsaket av klima, % (Klimaprosent) 100 100

Andel avlingssvikt som kan erstattes Beregningsgrunnlag, kg 4.500 kg - 10.000 kg

Sats for veksten, kr/kg 2,25 2,85

Avlingssvikt som kan erstattes, beregningsgrunnlag, kr 10.125,- kr - 28.500,-

Sparte høstekostnader 0 0

Erstatningsgrunnlag 10.125,- kr - 28.500,- kr = 18.375,- kr



Erstatning avlingssvikt korn høstet som grønnfôr  

- Det skal normalt søkes produksjonstilskudd for korn

- For korn slått 6. juli til 16. juli kan foretaket velge 

om det søker erstatning for korn eller erstatning

grovfôr. NB! Riktig søknadsskjema

- Ved søknad grovfôr benyttes fastsatt normalavling

andre grovfôrvekster, 430 FEm./dekar dersom

foretaket ikke har solgt grønnfôr tidligere år

- Grønnfôr sådd etter høsting av korn regnes ikke 

med i skadeårets avling 



Erstatning avlingssvikt korn høstet som grønnfôr  

- For korn høstes som grønnfôr etter 16. juli

skal det søkes erstatning for vekstgruppe korn med

foretakets normalavling for korn

- Grønnfôret regnes om til korn, standard rundballe

750 kg/ 5,2 kg/FEm = 144 FEm = 144 kg korn av den

kornarten det er søkt PT for

- Salget av rundballer må dokumenteres ved bilag

- Dokumentasjon for avvikende rundballevekt som for

grasrundballer



Erstatning avlingssvikt grovfôr med egne husdyr

Kommunevise normalavlinger, FEm/dekar

Fulld. Eng  Overfl.d eng   Grønnfôr

Hedemarken,      

Solør-Odal                  540             430               430  

og Elverum

Andre kommuner      390              310               430  



Erstatning avlingssvikt grovfôr med egne husdyr 

- Hovedutfordring: 

Finne ut hvor mye fôr som er produsert og

beitet/nullbeitet fra fulldyrka og overflatedyrka

grovfôrareal fram til dato for måling av fôrbeholdning

- Søkeren må måle fôrbeholdningen nærmest mulig

innsett av dyra 

- Kommunen skal kontrollmåle fôrlager på minst

10 % av søknadene mot normalt 100 %.  



Erstatning avlingssvikt grovfôr med egne husdyr,

avling i skadeåret

NB !!!!!!! 

To viktige datoer:

1. Dato for start beiting/nullbeiting av skadeårets

avling fulldyrka og overflatedyrka grovfôrareal

2. Dato for måling av fôrbeholdning av avling høsta 

på fulldyrka og overflatedyrka grovfôrareal i

skadeåret



Fastsatte normer for grovfôropptak på fulldyrka og 

overflatedyrka grovfôrareal fram til måledato for 

fôrbeholdning

Melkekyr og ammekyr 7,5 FEm/dag

Øvrige storfé 3,5 FEm/dag

Søyer med lam                                 3,0 FEm/dag

Øvrige småfé 1,0 FEm/dag

Hester                                                4,0 FEm/dag 



Avling i skadeåret på fulldyrka og overflatedyrka 

grovfôrareal er sammensatt av:

1. Beite/nullbeite, antall dyr i antall dager fram til 

måledato av fôrlager

pluss

2. Fôrlager ved måledato – tårnsilo, plansilo, høy,

høyensillasje, rundballer (standardvekt 750 kg)

av skadeårets grovfôravling

pluss 

3. Solgt fôr av skadeårets avling



Avling i skadeåret på fulldyrka og overflatedyrka 

grovfôrareal - Fôropptak på beite/nullbeite fram til måledato

fôrlager

- Antall dyr og antall beitedager i ulike dyregrupper

NB ! Søyer med lam – før opp bare søyer, 3,0 FEm/dag

- Går dyra på innmarksbeite og fulldyrka samtidig –

regnes om til beitedager på fulldyrka/overflatedyrka   

grovfôrareal

NB ! Beitelogg



Eksempel utregning av beitedager

• 15 mjølkekyr går på fulldyrka eng fram til 15.7. Brukeren 
anslår at fra 16.7 er om lag 70 % av fôropptaket fra fulldyrka 
eng, og resten er fra innmarksbeite. Hvordan regne ut antall 
fôrdager?

Dyreslag

Antall 

dyr

Fôr fra fulldyrket og 

overflatedyrket 

areal i søknaden

Innmarksbeite 

og

utmarksbeite

Andel av 

grovfôropptak fra 

fulldyrket/ 

overflatedyrket 

jord i søknaden, %

Antall dager med 

beite/fôr høstet 

på fulldyrket/

overflatedyrket 

jord *

Fra 

(dato)

Til 

(dato)

Fra 

(dato)

Til 

(dato)

Mjølkekyr 15 10. juni 15. juli 100 35

Mjølkekyr 15 16. juli 1. okt. 70 75*0,7=53

35+53= 88. 
88 fôrdager og 15 mjølkekyr føres i ELF. 



Antall dyr og beitedager i ulike dyregrupper

Dyreslag

Antall 

dyr

Fôr fra fulldyrket og 

overflatedyrket 

areal i søknaden

Innmarksbeite og

utmarksbeite

Andel av 

grovfôropptak 

fra fulldyrket/ 

overflatedyrket 

jord i søknaden, 

%

Antall dager 

med beite/fôr 

høstet på 

fulldyrket/

overflatedyrk

et jord *

Fra 

(dato)

Til 

(dato)

Fra 

(dato)

Til 

(dato)

Søyer + lam 115 1.mai 25.mai 25

Søyer + lam 115 26.mai 10.sept 0 0

Øvrig småfé 120 11.sept 15.okt 34

Vær 3 1.mai 15.okt 154

Kopplam* 7 1.mai 15.okt 77

- Levert alle lam 11.september rett fra innmarks-/utmarksbeite 
- I søknaden: søyer med lam 115 stk. i 25 dager
- Søyer uten lam, lam uten mor, kopplam og værer = øvrige småfé

Kopplam: vi halverer antall beitedager. 
- I søknaden: (120 x 34 + 3 x 154 + 7 x 77)/130 = 39 beitedager for 

130 øvrige småfé



Avling i skadeåret fulldyrka og overflatedyrka grovfôrareal

- Fôropptak på beite/nullbeite fram til måledato fôrlager

- Tilleggsfôr ved beiting på fulldyrka og  overflatedyrka

grovfôrareal

- Fra egne grovfôrareal – inngår i beitedagene, ingen

korrigering 

- Fra andre kilder; overlagret fôr, innkjøpt, eget

korngrønnfôr, fangvekst etter korn – Føres i ELF som

overlagret fôr - evt. redusere antall beitedager tilsvarende



Korrigere for tilleggsfôring på fulldyrka/overflatedyrka areal

• 10 kyr beiter i 50 dager på fulldyrka/overflatedyrka grovfôrareal. Får tilført 
8 rundballer i den perioden.

• Tilleggsfôret kom fra årets avling på omsøkt grovfôrareal: 

 Nullbeiting. Trenger ikke tas hensyn til i utregninga dersom fulle beitedager er ført 
opp. 

• Tilleggsfôret kom IKKE fra omsøkt areal i år (overlagret, innkjøpt grovfôr, korn slått til 
grønnfôr, halm osv)

• Beregningen av opptak på beite blir for høy når man fører opp 10 dyr i 50 dager.

 Før opp tilleggsfôret (8 rundballer) under punktet «Overlagret fôr» i ELF. Da blir det 
trukket fra i beregninga av skadeårets avling. 



Avling i skadeåret fulldyrka og overflatedyrka grovfôrareal

Tilleggsfôr mens dyra går på innmarksbeite eller

utmarksbeite. Ikke med som beitedager i ELF.

- Tilleggsfôr fra egne fulldyrka/overflatedyrka grovfôrareal

- Føres i ELF enten som solgt fôr eller plusses på

fôrbeholdning ved måledato

- Fra andre kilder, f.eks. overlagra fôr, innkjøpt grovfôr,

korngrønnfôr fra  egne kornareal, fangvekst sådd etter korn osv.

– Tas ikke hensyn til det hvis det ikke er tatt med i søknaden

– innmarks-/utmarksbeite ikke med i ordningen          



Korrigere for tilleggsfôring på innmarks-/utmarksbeite

• 10 kyr beiter i 50 dager på innmarksbeite/utmarksbeite(OBS: Føres ikke under 
«Fôropptak på beite»!)

Får tilført 11 rundballer i perioden

• Tilleggsfôret (11 rundballer) kom fra årets avling på omsøkt grovfôrareal: 

Må legges til, fordi det er en del av skadeårets avling 

 føres opp under «Solgt fôr i skadeåret» i ELF, eventuelt legges til i fôrlageret

• Tilleggsfôret kom IKKE fra omsøkt areal i år (overlagret, innkjøpt, korn slått til grønnfôr, halm 
osv)

 Påvirker ikke beregningen av skadeårets avling, og du trenger derfor ikke gjøre 
korrigeringer i ELF dersom du ikke har tatt de 11 rundballene med i søknaden under 
overlagret fôr. Er det tatt med under overlagret fôr (minus i søknaden) må det som er brukt 
som tilleggsfôr legges til fôrlager ved måledato, evt. solgt fôr (pluss i beregningen)



Avling i skadeåret fulldyrka og overflatedyrka grovfôrareal

Fôrlager ved måledato

- Tårnsilo

- Plansilo

- Høy 

- Høyensillasje standardvekt 500 kg 2,0 kg/FEm

- Rundballer, grassurfôr, standardvekt 750 kg 4,7 kg/FEm

- Rundballer, grønnfôr, standardvekt 750 kg 5,2 kg/FEm

Omregnes i søknaden til grassurfôr ved å multiplisere

antallet med 0,9 ( 5,2 x 0,9 = 4,7)



Avling i skadeåret fulldyrka og overflatedyrka grovfôrareal

Oppsummering overlagra/innkjøpt fôr: 

- Tas det med i søknaden virker det som minus i forhold til

avling når det er brukt i beitesesongen på fulldyrka og

overflatedyrka grovfôrareal

- Tas det med i søknaden må det som er igjen tas med i

fôrbeholdning ved måledato

- Tas det med i søknaden må det som er brukt som 

tilleggsfôr til innmarks-/utmarkbeite legges til

fôrbeholdningen evt. som solgt fôr



Høy Høyensilasje
Andre 
grovfôrvekster

Grassurfôr i 
silo

Grassurfôr i 
rundballer

Kg fôr per FEm 1,6 2,0 5,2 5,2 4,7

Vekt rund- eller firkantballe, kg 500 750 750

FEm per balle 250 144 160
Korrigering kg fôr totalt 1,6/Antall kg 

fôr per FEm x 
Antall kg fôr

2,0/Antall kg fôr 
per FEm x Antall 
kg fôr

5,2/Antall kg fôr 
per FEm x Antall 
kg fôr

5,2/Antall kg 
fôr per FEm x 
Antall kg fôr

4,7/Antall kg fôr 
per FEm x Antall 
kg fôr

Korrigering vekt 1 rundballe, kg Antall FEm per 
balle/250x500 kg

Antall FEm per 
balle/144x750 kg

Antall FEm per 
balle/160x750 kg

Grense avvik 15 %, kg fôr per FEm 1,8 2,3 6,0 6,0 5,4

Grense avvik 15 %, FEm per balle 213 123 136

Dokumentasjon på avvikende vekt og fôrverdi på rundballer

Avvikende – veie et representativt utvalg

Avvikende fôrverdi – fôranalyse av et representativt utvalg



Avling i skadeåret på fulldyrka og overflatedyrka 

grovfôrareal - Fôrlager ved måledato

Følgene skal ikke med ved måling av fôrlager:

- Overliggende fôr som ikke er tatt med i søknaden

- Innkjøpt/fått grovfôr

- Eget korn slått til grønnfôr

- Grønnfôr sådd etter høsting av korn 

- Halm 

- Annet grovfôr fra andre kilder



Eksempel på enkel erstatningsberegning

Erstatningsberegning Grovfôr Sum

Forventet avling i skadeåret,       

(Fastsatt kommuneavling x 100 dekar)

54.000 FEm

16.200FEm30 % egenrisiko

Fratrukket avling i skadeåret, FEm 27.000 FEm

(50%)

Avlingssvikt forårsaket av klima, % (Klimaprosent) 100

Andel avlingssvikt som kan erstattes Beregningsgrunnlag, 

kg

- 10.800 FEm

Sats for veksten, kr/FEm 3,85 kr/5,40 kr

Avlingssvikt som kan erstattes, beregningsgrunnlag, kr

Sparte høstekostnader 0

Erstatningsgrunnlag - 41.580,-

kr/58.320,- kr



Erstatning i vekstgruppe grovfôr uten egne husdyr

- Normalavling må dokumenteres ved hovedbok/oppsett fra

regnskapsfører for siste 5/6 siste år

- Skadeårets avling dokumenteres ved salgsbilag

- Avling i normalår og skadeår regnes om til høy

selv om det er solgt som rundballer eller på andre måter

Fastsatt norm 1,6 kg høy/FEm

Fastsatt sats kr 2,50 pr. kg høy = kr 4,00 pr. FEm



Erstatning i vekstgruppe potet

Sats kr/kg     

Potet til konsum                                3,40  

Potet til industri                                2,60

Spesialpotet                                       5,40   

- Normalavling må dokumenteres ved hovedbok/oppsett fra

regnskapsfører for siste 5/6 siste år

- Skadeårets avling dokumenteres ved salgsbilag

Solgt potet, egne settepotet, fôrpotet til eget bruk skal inngå 

i avlinga både i normalår og skadeår 



Erstatning avlingssvikt i vekstgruppe grønnsaker

Eksempel på standardiserte satser

kr/kg

Gulrot til konsum           4,10

Gulrot til industri           1,60                     

Blomkål til konsum       11,00

Blomkål til industri         6,80

Løk                                   5,20

Satsene ved økologisk produksjon er 25 % høyere

For vekster uten fastsatt sats  benyttes nærmeste sats. 



ELF – saksbehandlingsverktøyet vårt

- Ikke tilpasset forskuddsutbetaling – søker får ikke åpnet

søknaden på nytt for å legge inn data for endelig avling,

men for å legge til nytt vedlegg

- Ny sats for grovfôr med egne husdyr legges ikke inn i ELF

før i siste halvdel av oktober – derfor fortsatt aktuelt å

søke forskudd i vekstgruppe grovfôr med egne husdyr

- Forskudd gjelder også andre vekstgrupper der avlinga 

for 2018 ikke er klar









Lagt til 40 rundballer 
som forventes på 
3.slåtten

Rundballer som er 
igjen ved innsett 
føres på overlagra 
fôr og på fôrlager.



Hva skal stå her?



Beitelogg

• For å beregne riktig avling for skadeåret, og dermed rett 
erstatning, må vi vite hvor stort fôropptaket på beite har vært

• Det er bare opptak på fulldyrka/overflatedyrka mark som 
regnes med
– Men oppgi beiting på innmarksbeite/utmarksbeite også

• Beitelogg – legges ved søknaden

• Beiteloggen gjør at du/saksbehandler kan regne ut rett antall 
fôrdager



Dyreslag

An

tall 

dyr

Fôr fra fulldyrket og 

overflatedyrket 

areal i søknaden

Innmarksbeite og

utmarksbeite

Andel av 

grovfôropptak fra 

fulldyrket/ 

overflatedyrket jord i 

søknaden, %

Antall dager 

med beite/fôr 

høstet på 

fulldyrket/

overflatedyrk

et jord *

Fra 

(dato)

Til 

(dato)

Fra 

(dato)

Til 

(dato)

Ammeku 36 19.05 01.10 19.05 01.10 50 % (inngjerding 

med fulldyrka og 

innmarksbeite)

138*0,5=69

Øvrige storfe 35 19.05 15.06 100% 28

Øvrige storfe 35 16.06 15.08 0

Øvrige storfe 35 16.08 01.10 70% (innkjøpt 

tilleggsfôr)

46*0,7=32

Øvrige storfe 

(okser)

15 01.06 01.10 100% 122

- Fører opp 36 dyr og 69 dager på ammeku
- Fører opp 50 dyr og 79 dager på øvrige storfe 

(32*28+35*32+15*122)/50 = 79





Viktig informasjon du må få med i beiteloggen/søknaden

• Hva slags areal er det beita på: fulldyrka, overflatedyrka, 
innmarksbeite, utmarksbeite? 

• Når er det beita på de ulike arealene?

• Er det gitt tilleggsfôr?  
– Fra årets avling på grovfôrarealet?

– Fra overlagra, innkjøpt, halm el.l?

• Oppgi også om tilleggsfôret ble gitt mens dyra gikk på 
fulldyrka/overflatedyrka mark eller innmarks-/utmarksbeite



Rask saksbehandling

-Veldig fokus fra politisk ledelse, Landbruks- og

matdepartement, Landbruksdirektorat og faglag

om rask utbetaling

Dette skal søkerne, kommunene og vi sammen klare 

å oppfylle 


