
1. Innledning
Etternavn Organisasjonsnummer (9 siffer)

For- og mellomnavn Telefonnummer Søknadsnummer*

*Nummeret søknaden fikk tildelt da du søkte forskudd

2. Areal for beregning av normalavling på ditt foretak

Produksjonstilskuddkode Antall daa*

210* Fulldyrket eng til slått og beite

211* Overflatedyrket eng til slått og beite

213* Andre grovfôrvekster (inkl. umodent korn, erter m.m) til fôr

*NB! Arealtall må samsvare med søknad om produksjonstilskudd for 2018

3. Grovfôrlager

Dato for oppmåling av fôrbeholdning

Beholdning av grovfôr i silo ved måledato

Diameter (m) Høyde (m)

Tårnsilo 1

Tårnsilo 2

Tårnsilo 3

Tårnsilo 4

Lengde (m) Bredde (m) Fôrhøyde (m)

Plansilo 1

Plansilo 2

Vedlegg til søknad om erstatning avlingssvikt 2018 
Vekstgruppe grovfôr i foretak med egne husdyr

Skjemaet skal lastes opp som vedlegg til 
innsendt erstatningssøknad via Altinn

Landbruksdirektoratet -Søknad om erstatning avlingssvikt 2018
Vekstgruppe grovfôr i foretak med egne husdyr 
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Skjema for endelige opplysninger - Oppfølging av forskuddssøknad etter at all avling er 
høstet ved slått eller beite

Grovfôr på lager

stk kg per rundball totalt antall kg

Høy

Høysilasje

Rundballer



Landbruksdirektoratet -Søknad om erstatning avlingssvikt 2018
Vekstgruppe grovfôr i foretak med egne husdyr

Side 2 av 2
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Overlagret/kjøpt grovfôr (Husk at dette også skal telles med i totalt fôr på lager)

stk kg per rundball totalt antall kg

Ensilert fôr

Høy

Høysilasje

Rundballer

Solgt grovfôr i skadeåret

stk kg per rundball totalt antall kg

Ensilert fôr

Høy

Høysilasje

Rundballer

4. Fôropptak ved beiting/fôring av skadeårets avling i vekstsesongen

Har dyrene blitt fôret med grovfôr fra grovfôrarealet i skadeåret (beiting eller fôring)?                           Ja                           Nei

Fôropptak ved beiting/fôring, 
fra fulldyrket eng (kode 210), 
overflatedyrket eng (kode 211) 
og andre fôrvekster (kode 213) til 
vekstsesongen er avsluttet

Antall dyr fôret av grovfôrarealet Antall fôrdager på grovfôrarealet
Norm for grovfôropptak pr. dag 
FEm. jf Sats- og beregnings- for-
skriften §15

Melkekyr og ammekyr 7,5

Øvrige storfe 3,5

Søyer med lam 3,0

Øvrige småfe 1,0

Hester 4,0

Fôrslag Mengde (kg)

For å kunne korrigere antall beitedager for suppleringsfôring, bør du fylle ut «Noteringsskjema grovfôr – beitedager korrigert for suppleringsfôr». 
Dette skjemaet finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside. 

Har du tilleggsfôret dyr på innmarksbeite eller i utmark med årets avling fra fulldyrket-/overflatedyrket mark?
Dersom du ikke har regnet med dette i beite-/fôringsdager, oppgir du her fôrslag og mengde.

5. Søkerens merknader
Her kan du beskrive fôrlager, beiting og fôring med skadeårets avling:


	Tøm skjema: 
	Etternavn: 
	Organisasjonsnummer 9 siffer: 
	For og mellomnavn: 
	Telefonnummer: 
	Søknadsnummer: 
	Antall daa210 Fulldyrket eng til slått og beite: 
	Antall daa211 Overflatedyrket eng til slått og beite: 
	Antall daa213 Andre grovfôrvekster inkl umodent korn erter mm til fôr: 
	Dato for oppmåling av fôrbeholdning: 
	Diameter mTårnsilo 1: 
	Høyde mTårnsilo 1: 
	Diameter mTårnsilo 2: 
	Høyde mTårnsilo 2: 
	Diameter mTårnsilo 3: 
	Høyde mTårnsilo 3: 
	Diameter mTårnsilo 4: 
	Høyde mTårnsilo 4: 
	Lengde mPlansilo 1: 
	Bredde mPlansilo 1: 
	Fôrhøyde mPlansilo 1: 
	Lengde mPlansilo 2: 
	Bredde mPlansilo 2: 
	Fôrhøyde mPlansilo 2: 
	Antall dyr fôret av grovfôrarealetMelkekyr og ammekyr: 
	Antall fôrdager på grovfôrarealetMelkekyr og ammekyr: 
	Antall dyr fôret av grovfôrarealetØvrige storfe: 
	Antall fôrdager på grovfôrarealetØvrige storfe: 
	Antall dyr fôret av grovfôrarealetSøyer med lam: 
	Antall fôrdager på grovfôrarealetSøyer med lam: 
	Antall dyr fôret av grovfôrarealetØvrige småfe: 
	Antall fôrdager på grovfôrarealetØvrige småfe: 
	Antall dyr fôret av grovfôrarealetHester: 
	Antall fôrdager på grovfôrarealetHester: 
	FôrslagRow1: 
	MengdeRow1: 
	Her kan du beskrive fôrlager og beiting og fôring med skadeårets avling: 
	kg_rundball_høy: 
	Har dyrene blitt fôret med grovfôr: Off
	stkEnsilert fôr_3: 
	kgEnsilert fôr_3: 
	totalt_kg_ensilert fôr_3: 
	stkHøy_3: 
	kg_rundball_høy_3: 
	totalt_kgHøy_3: 
	stkHøysilasje_3: 
	kg_rundball_Høysilasje_3: 
	Totalt_kgHøysilasje_3: 
	stkRundballer_3: 
	kg_rundball_Rundballer_3: 
	Totalt_kg_rundballer_3: 
	stkHøy_1: 
	totalt_kgHøy_1: 
	stkHøysilasje_1: 
	kg_rundball_Høysilasje_1: 
	Totalt_kgHøysilasje_1: 
	stkRundballer_1: 
	kg_rundball_Rundballer_1: 
	Totalt_kg_rundballer_1: 
	stkEnsilert fôr_2: 
	kgEnsilert fôr_2: 
	totalt_kg_ensilert fôr_2: 
	stkHøy_2: 
	kg_rundball_høy_2: 
	totalt_kgHøy_2: 
	stkHøysilasje_2: 
	kg_rundball_Høysilasje_2: 
	Totalt_kgHøysilasje_2: 
	stkRundballer_2: 
	kg_rundball_Rundballer_2: 
	Totalt_kg_rundballer_2: 


