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Innvilget søknad om erstatning for klimabetinget avlingssvikt, vekstgruppe
grovfôr med husdyr, søknadsnummer 50743

Vi viser til din søknad, datert 31.10.2020, om erstatning for produksjonssvikt, vekstgruppe grovfôr.
Søknaden er behandlet etter Forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i plante- og
honningproduksjon - FOR-2012-01-17-56 (erstatnings forskriften) og Forskrift om satser for og
beregning av erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon FOR-2018-08-01-1215
(sats -og beregningsforskriften) og Rundskriv 2020-30 - kommentarer til forskriftene.
Formål
Formålet med erstatningsordningen er å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt
forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.
Vedtak
Statsforvalteren i Trøndelag har innvilget din søknad om erstatning etter klimabetinget avlingssvikt.
Du tilkjennes erstatning på kr 240 852. Erstatningen blir overført til din konto. Ytterligere
begrunnelse for vedtaket framgår av Statsforvalteren sin vurdering og beregning. For vedtaket
forutsetter vi at arealene er i samsvar med din godkjente søknad om produksjonstilskudd.
Bakgrunn for søknad
Du søker om erstatning for avlingssvikt på grunn av en svært sein vår etterfulgt av en lengre
tørkeperiode. Dette resulterte i at både 1.slått og 2.slått ble dårlig.
Mye av arealene er sandholdig, noe som gjør at de er tørkesvake.
Det ble høstet totalt 282 rundballer, herav 120 på1.slått, 90 på 2.slått og 72 på 3.slått.
19 ammekyr med 15 kalver, 16 ungdyr og to avlsokser beitet på en blanding av fulldyrka,
innmarksbeite og utmarksbeite fra 30.mai til 14.oktober. Opptaket fra fulldyrka anslås til 95 dager,
(70%).
Indre Fosen kommune bekrefter at 2020 var et utfordrende år klimamessig.
Kommunen opplyser at foretaket er under omlegging til økologisk drift. Det opplyses videre at det
på 40 da av leiejorda bare ble tatt en slått, på grunn av at leieforholdet ble inngått seint. 50 da av
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fulldyrka eng oppgis til å være eldre eng. Dreneringstilstanden vurderes som god, men et areal på 35
daa er ikke godt nok drenert. Kommunen vurderer klimaprosent til å være 85 % ut fra opplysninger
om agronomi og arealer som det kan forventes lavere avling på.
Statsforvalteren sin vurdering
Ut ifra tilsendte opplysninger vurderer Statsforvalteren i Trøndelag at du oppfyller vilkårene for å
være berettiget erstatning etter avlingssvikt. Avlingssvikten vurderes hovedsakelig til å skyldes en
tørr juni.
Avlingssvikten vurderes opp mot en fastsatt norm for Indre Fosen, som er 405 FEm pr daa for
fulldyrka økologisk eng, og 323 FEm pr daa for økologisk overflatedyrka eng. Dersom det er andre
forhold enn klima som har ført til avlingssvikt skal klimaprosent justeres skjønnsmessig for den
delen av avlingssvikten som ikke skyldes klimatiske forhold. Ut fra opplysningene vi har mottatt er
det arealer det bare er blitt tatt ei avling på, det er noe eldre eng og areal som burde vært bedre
drenert.
Statsforvalteren vurderer ut fra disse opplysningene klimaprosenten skjønnsmessig til 80.

Beregning av erstatning
Avlinga i skadeåret ved grovfôrproduksjon til egne husdyr blir målt opp mot fastsatt normavling i din
kommune, som for fulldyrka eng er 405 FEm pr daa og 323 FEm pr daa for økologisk overflatedyrka
eng.
I erstatningsordningen trekkes det 30 % egenandel.
Statsforvalteren har bedt om foranalyser for avling høstet i skadeåret 2020, fordi det er forventet
spesielt høye fôrverdier på førsteslått, på grunn av det tørre været.
I erstatningsberegningen jf. Rundskriv 2020-30 legges det til grunn at en standard rundball veier
750 kg, har tørrstoff på 25 % og inneholder 160 FEm.
Høyensilasje rund- eller firkantball veier 500 kg, har tørrstoff på 63 % og inneholder 250 FEm.
Verdiene kan endres dersom avviket er mer enn +/- 15 %.
Fôranalyse fra 1.slått viser en svært høy TS %, og med en vekt på 500 kg pr rundball inneholder de
326 FEm. Førsteslåtten på 120 rundballer inneholder totalt 39 125 FEm.
500 kg pr rundball x 0,805 TS % x 0,81 FEm pr kg ts= 326 FEm pr rundball
326 FEm pr rundball x 120 rundballer = 39123 FEm
Andre og tredje slått på 162 rundballer beregnes med en kg på 750 pr rundball.

Beregning av skadeårets avling FEm
Oppmålt fôrlager
64 851
Minus overlagret fôr
0
Pluss solgt grovfôr
0
Pluss fôropptak på grovfôrarealet 20 283
Totalt
85 134
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Forventet avling FEm i skadeåret (Normavling x areal i skadeåret)
Trekk 30 % egenrisiko, FEm
Trekk avling i skadeåret (oppmålt fôrlager - overlagret fôr + solgt grovfôr + fôropptak på grovfôrarealet)
FEm
Avlingssvikt i skadeåret i FEm
Avlingssvikt som skyldes klima i %
Andel avlingssvikt som kan erstattes. Beregningsgrunnlag, FEm
Erstatningssats, kr pr FEm
Andel avlingssvikt som kan erstattes. Beregningsgrunnlag, kr
Samlet erstatningsgrunnlag, kr:

210 990
63 297
85 134
-62 559
80
-50 047
4,81
-240 852
240 852

Opplysningsplikt og kontroll
Kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan kreve nødvendige opplysninger og
kontrollere at utbetalingen av erstatningen er rett. Vi kan kreve tilbake erstatning dersom erstatning
er utbetalt på feil grunnlag eller du likevel ikke oppfyller vilkårene etter forskriften. Dersom utbetalt
erstatning viser seg å være større enn den erstatningen du har krav på, kan vi kreve tilbake
differansen. Feil utbetalt erstatning kan også motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.
Klageadgang
Du kan klage på vedtaket. Det må gjøres skriftlig innen tre uker fra du mottok dette brevet. Les mer
om retten til å klage i forvaltningsloven kapittel IV.
Klagen rettes til Landbruksdirektoratet, men sendes til din kommune. Kommunen skal uttale seg om
klagen og videresende den til Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren skal vurdere om vi vil
gjøre om vårt vedtak på grunnlag av klagen, eller om vi vil videresende klagen til direktoratet med
vår uttalelse.
Ønsker du å vite mer om erstatningsordningene?
Eventuelle spørsmål rettes til landbruksforvaltningen i kommunen eller til saksbehandler hos
Statsforvalteren i Trøndelag. På www.landbruksdirektoratet.no finner du mer informasjon om
landbrukserstatninger. Her finner du også lenker til relevant regelverk.

Med hilsen
Anstein Lyngstad (e.f.)
Seksjonsleder jordbruk
Landbruksavdelingen

Gunhild Halvorsen
Fylkesagronom
Landbruksavdelingen
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