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• Søknadsfrist er 31. oktober det året skade oppstår. Dispensasjon fra søknadsfristen gis kun 
ved særlige grunner. Landbruksdirektoratet som gir dispensasjon etter søknad.

• Avlingssvikt skal meldes til kommunen «uten ugrunnet opphold»

• Informasjon om ordningen på Landbruksdirektoratet temasider. Ordninger for jordbruk.

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/erstatning-
ved-avlingssvikt

• Elektronisk søknadsskjema ligger på Altinn, erstatningsordningene i landbruket. 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/erstatningsordningene-i-
landbruket/

• Det må ikke søkes digitalt. Kommunen må da legge inn mottatte søknadsskjema i ELF før 
15. nov.

Generelt om søknad om tilskudd ved produksjonssvikt

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/erstatning-ved-avlingssvikt
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/erstatningsordningene-i-landbruket/


• Beskrivelse av været/ klima og skaden som er oppstått

• Beskriv dyrkningstekniske og forebyggende tiltak som;
- Tidspunkt våronn og høsting
- Sort/art (skal være tilpassa normale klima forhold)
- Gjødsling, med hva, mengde, når                                         
- Gjødslingsplan
- Alder på eng
- Drenerings tilstanden
- Jordtype 
- Tiltak mot sykdommer, skadedyr og ugras

• Hva er normal avling på foretaket grovfôr med husdyr-
produksjon? 

• Klimaprosenten skal reduseres dersom det er andre 
årsaker enn klima som har ført til produksjonssvikt

• Søker skal anslå klima %

Tilskudd kun til produksjonssvikt forårsaket av 
klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot



Informere søkerne om hvilke opplysninger vi ønsker: 

• Vanskelig for søkerne å skjønne ut fra søknadskjema hva det skal opplyses om

• Sende e-post til de som melder om skade, og sende hjelpeskjemaer

1. Skjema skadeårsak for salgsvekster og skjema for grovfôr med husdyr

2. Skjema beite/ fôrdager i vekstsesongen

• Innhente opplysninger på 10 % kontroll

• Innhente opplysninger ved oppmåling av fôrlager

• Fra neste år blir det saksbehandlersystemet AGROS som skal brukes, og det legges 
opp til mer datafangst

Hvordan få tak i nødvendige opplysninger?



• Det skal merkes av i boksen 
"økologisk" når mer enn 50 % av 
foretakets areal i vekstgruppen dyrkes 
økologisk i skadeåret.

• Økologisk produksjon gir 25 % tillegg 
i fastsatt sats for veksten

• 25 % reduksjon i den fastsatte 
normavlingen for grovfôr

• Det kan søkes om forskudd ved store 
tap og likviditetsproblemer 

- NB! For mye utbetalt forskudd må 
betales tilbake

Økologisk produksjon og forskuddsutbetaling



• Avlingsmengde og areal for gjennomsnittsårene for korn 
preutfylles på elektroniske søknader

• Avling hentes fra leveranser til kornmottak (kornoppgaver)

• Fra 2016 er leiemalt, leierenset korn og kontraktdyrket 
såkorn med

• Dersom preutfylt mengde ikke stemmer må det legges ved 
dokumentasjon som viser riktig mengde

• For alle andre salgsproduksjoner må dokumentasjon på 
avlingsmengde vedlegges søknaden (hovedbok med 
mengde, ev attesterte oppgaver fra mottak)

• Areal preutfylles og er hentet fra godkjente PT søknader

• Søker tar ut det dårligste året (her 2018) og 
gjennomsnittsavlinga beregnes automatisk.

• Dersom foretaket er i oppstartsfase kan Statsforvalteren 
skjønnsmessig (manuelt) fastsette gjennomsnittsavlinga

Avling i gjennomsnittsår vekstgruppe korn
og annet frø til modning



• Søker har her krysset av for at alt korn er levert 
mottak

• SF kan da gjøre vedtak når dokumentasjon på korn-
leveranse pr 30.11 (kornoppgave 2) foreligger. 

• Om det ikke er krysset for at alt korn er levert 
dokumenteres avling i skadeåret med KO3 
(leveranse pr.31.3). Sendes ut til søkerne fra SF.

• ev. kan mengde dokumenteres med  kopi av 
kornleveranser før KO3 sendes ut.

• Tilskudd beregnes for vekstgruppen

• Kommunen skal sjekke areal mot godkjent areal i PT-
søknaden

• Det skal oppgis uhøstet areal

• SF skal trekke for sparte høstekostnader ved uhøsta 
areal. Egen treske? Leietresking? 

•

Avling og areal i skadeåret vekstgruppe korn



• Foretaket har en tapsbegrensningsplikt og konsekvensen av å ikke høste er normalt at retten 
til tilskudd for det uhøstede arealet bortfaller

• Unntak fra krav om å høste: 

- Ved ekstraordinære vanskelige innhøstingsforhold (eks. for bløtt, risiko å benytte maskiner 
eller at jordstrukturen ødelegges)

- Dersom høstekostnadene overstiger verdien på avlingen
Da skal eventuell restverdi fastslås og trekkes fra på tilskuddsberegningen 

• Det skal trekkes sparte høstekostnader 

• Krav om å melde til kommunen, som skal gjøre en befaring og dokumentere forholdene. Det 
skal innhentes en bekreftelse fra kommunen.

• Det må redegjøres for hvorfor det ikke er høstet i merknadsfeltet i søknaden.

• Dersom det mangler bekreftelse fra kommunen skal det svært mye til for å få tilskudd for 
avlingstap på det uhøsta arealet.

Uhøstet areal
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Foretak må drive vanlig jordbruksproduksjon

Ved tørke, flom og lignende

I tilfeller der avlingen er ødelagt av tørke, flom eller lignende kan vilkåret om «vanlig 
jordbruksproduksjon» være oppfylt hvis foretaket har utført de normale arbeidsoppgavene 
og har gjort det som objektivt sett kan oppfattes som en forsvarlig og god drift ut fra et 
landbruksfaglig ståsted. 

Der foretaket har gjort det som kan forventes i løpet av vekstsesongen, vil det kunne få tilskudd 
for veksten det har sådd, til tross for at avlingene er ødelagt eller skadet.

Hvis et foretak stadig er utsatt for flom, tørke eller lignende må det vurderes om det er en 
forsvarlig og god drift ut fra et landbruksfaglig ståsted.

Uhøstet areal –PT regelverket



• Skadeårets avling i vekstgruppe grovfôr m husdyr ses 
opp mot fastsatt normavling for den enkelte kommune

• Avling fra fulldyrka ( Pt kode 210), overflatedyrka (211) 
og andre grovfôrvekster (213) gjelder her.

• Det er store variasjoner i avlingsmengde i en kommune 
fra fjord til fjell

• Trøndelag ligger i normavlingsgruppe 2 og 3

• 540 Fem på fulldyrka eng (gruppe 3)                                         
tilsvarer 3,4 normrundballer (160 FEm ,750 kg)

• 390 Fem (gruppe 2) tilsvarer 2,4 normrundballer

• Kommunen skal i sin gjennomgang vurdere om 
foretaket ut fra naturgitte forhold (høyde over havet, 
snøforhold, helling, jordtype) normalt oppnår fastsatt 
normavling for kommunen

Fastsatte normavlinger for kommunene i 
vekstgruppe grovfôr med husdyr



• Søkeren er i normavlingsgruppe 2, som tilsvarer      
390 FEm pr daa for fulldyrka eng 

• Preutfylt antall daa er hentet fra PT-

søknaden året før for fulldyrka eng, 

overflatedyrka eng og andre 

grovfôrvekster 

• Søker må legge inn riktig areal for 

skadeåret

• Kommunen sjekker opp mot godkjent 

antall daa i PT-søknaden

Areal i skadeåret grovfôr m husdyr



Skadeårets avling for vekstgruppe grovfôr 
med husdyr



• Skadeårets avling er det dyrene har beitet eller blitt fôret med av årets avling i vekstsesongen og oppmålt 
fôrlager ved innsett av dyrene  (Innmarksbeite er ikke med i ordningen)

• Fôrlageret telles opp av søkerne og kommune så nært i tid som mulig til tidspunkt for innsett av dyrene. 
Dato må oppføres opp.

• Overlagra og kjøpt fôr skal bare fylles inn hvis det er tatt med i opptellingen av lagerbeholdningen. 
Det trekkes fra på årets avling.

• Søker skal ved opptelling av fôrlager kunne dokumentere overlagra, kjøpt og fått fôr. Dersom ikke skal det 
tas med som årets avling. Faktura av kjøpt fôr.

• Solgt fôr gjelder bare av årets avling

• En rundball er ikke bare en rundball. Standard rundball er satt til 160 FEm og 750 kg (TS 25%)

• Høyensilasje er fôr med 50-80 % tørrstoff

• Fôranalyser fra et representativt utvalg antall rundballer på 1. slått og 2. slått og veiing av rundballene 
legges ved.

• Hjelpeskjema for beite /fôrdager skal vedlegges søknaden (innefôret dyr blir ofte avglemt). Skjema ble 
gått igjennom på forrige webinar. 

• Beitedager på innmarksbeite og fôring med overlagra og kjøpt grovfôr skal ikke telles med. 

Skadeårets avling grovfôr med husdyr



Beregning tilskudd grovfôr med husdyr



• Både søker og saksbehandler i 
kommunen kan legge ved elektroniske 
vedlegg

• For salgsvekster skal det legges ved 
dokumentasjon av avlingsmengde i 
gjennomsnittsår og skadeår

• Bilder 

• Gjødslingsplan grovfôr med husdyr

• Hjelpeskjema fôr/ beitedager

• Hjelpeskjema Skadeårsak og 
forebyggende tiltak

• Fôranalyser fra alle slåtter og vekt

Vedlegg til søknaden



Kommunens oppgaver ved attestering

KOMMUNEN SKAL KONTROLLERE SØKNADEN:

- Kommunen der søker har driftssenteret mottar søknaden

- Kommunen skal kontrollere at søknaden er fullstendig utfylt

- Feltet skadeårsak skal være utførlig beskrevet ev. vedlagt hjelpeskjema.

- Kontrollere at foretaket har rett til produksjonstilskudd, oppfyller vilkårene 

- Arealene for vekstgruppen skal stemme med søknad om PT i skadeåret

- At tilgjengelig dokumentasjon på søknadstidspunktet er vedlagt og kontrollere denne

- Når all avling i vekstgruppen er solgt ettersendes dokumentasjonen til Statsforvalteren

For en effektiv behandling er SF avhengig av at søknaden er korrekt utfylt med nødvendige 
opplysninger og dokumentasjon. 

Søknaden kan ferdigbehandles av SF når all dokumentasjon på årets avling foreligger. 



Kommunens oppgaver ved Attestering forts.

Kommunen skal gi uttalelse til søknaden:

• Fylle inn dato for melding 

• Vurdere om kravet til melding er overholdt –
meldt uten ugrunnet opphold 

• Fylle inn dato for ev. utført feltkontroll

• Gi en beskrivelse og vurdering av årsaken til 
produksjonssvikt

• Vurdere klimaprosent 
– andre årsaker enn klima? (dyrkningstekniske, 
naturgitte forhold, ekstensiv/intensiv drift)

• Om tapsbegrensningsplikten er overholdt


