JAN-THORE PETTERSEN
Osenveien 35
7740 STEINSDALEN

Vår dato:

Vår ref:

01.03.2021

2020/12365

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Gunhild Halvorsen, 74 16 84 31

Avslag på søknad om erstatning etter avlingssvikt, vekstgruppe grovfôr,
søknadsnummer 50464
Vi viser til din søknad, datert 29.10.2020, 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 det ikke er mulig å sikre seg mot.
Vedtak
Søknaden din er avslått på grunn av at avlingssvikten ikke er stor nok til å utløse erstatning.
Ytterligere begrunnelse for vedtaket framgår av beregningen.
Bakgrunn for søknad
Du søker om erstatning for avlingssvikt på grunn av en kald mai og en svært tørr juni. Det ble
spesielt dårlig avling på 2.slått, og det ble totalt lite mengde grovfôr. Mye av arealene består av
sandjord.
Avling fra fulldyrka areal ble totalt 820 rundballer, og beiting av 47 melkekyr og 45 øvrige storfe i 35
dager.
Osen kommune bekrefter klimautfordringene i kommunen. Kommunen opplyser at søker driver
jorda godt og har stor forståelse for agronomi, og de vurderer at hele avlingssvikten skyldes klima.
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Statsforvalteren sin vurdering
Ut fra tilsendte opplysninger vurderer Statsforvalteren at du i utgangspunktet oppfyller de formelle
vilkårene for å være berettiget å søke erstatning etter avlingssvikt. Du har meldt skade i tide og søkt
innen søknadsfristen. Avlingssvikten vurderes til å skyldes en kald mai etterfulgt av en svært varm
juni, og klimaprosenten vurderes til 100.
Beregning av erstatning
Avling i skadeåret ved grovfôrproduksjon til egne husdyr blir målt opp mot fastsatt normavling i din
kommune, som for fulldyrka eng er 390 pr daa.
I erstatningsordningen trekkes det 30 % egenandel.
I erstatningsberegningen jf. Rundskriv 2020-30 legges det til grunn at en standard rundball har
tørrstoffverdi på 25 %, inneholder 160 FEm og veier 750 kg, og at denne kan endres dersom
fôranalyser viser et avvik på mer enn +/- 15 %.
Forventet avling (normavling x areal i skadeår) hos deg er 210 600 FEm, og avling i skadeåret er
148 701 FEm. Det vil si at du i skadeåret har en avling på 71prosent i forhold til forventet avling. I og
med at egenandelen er 30 % må din avling være under 70 prosent av forventet avling for å være
berettiget erstatning.
Erstatning etter § 3 i forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon
kan ifølge forskriftens § 6 bare gis for produksjonssvikt ut over 30 % av gjennomsnittsproduksjon per
vekstgruppe ved avlingssvikt.

Beregning av skadeårets avling FEm
Oppmålt fôrlager
130 851
Minus overlagret fôr
0
Pluss solgt grovfôr
0
Pluss fôropptak på grovfôrarealet 17 850
Totalt
148 701

Forventet avling FEm i skadeåret (Normavling x areal i skadeåret)
210 600
Trekk 30 % egenrisiko, FEm
63 180
Trekk avling i skadeåret (oppmålt fôrlager - overlagret fôr + solgt grovfôr + fôropptak på grovfôrarealet) FEm 148 701
Avlingssvikt i skadeåret i FEm
1 281
Avlingssvikt som skyldes klima i %
100
Andel avlingssvikt som kan erstattes. Beregningsgrunnlag, FEm
1 281
Erstatningssats, kr pr FEm
3,85
Andel avlingssvikt som kan erstattes. Beregningsgrunnlag, kr
4 932
Samlet erstatningsgrunnlag, kr:
0
Samlet erstatningsgrunnlag, kr: 0
Minustegn foran tallet for avlingssvikt viser at det er beregnet avlingssvikt. Når det ikke er beregnet avlingssvikt,
framkommer tallet uten minustegn.

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.
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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. 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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