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Informasjon til søker 
Tilskudd ved produksjonssvikt  
– grovfôr med husdyr 
 
Formål: Redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold 
det ikke er mulig å sikre seg mot. 
 
Grunnvilkår 

Følgende grunnvilkår må være oppfylt for å ha rett til erstatning: 
 Produksjonssvikten på skyldes klimatiske forhold. 
 Foretaket må ha rett til produksjonstilskudd på skadetidspunktet. 
 Foretaket kan ikke ha mulighet til å få dekke tapet gjennom en allment tilgjengelig 

forsikringsordning eller på annen måte. 
 Foretaket må uten ugrunnet opphold ha gitt melding til kommunen om at skade har oppstått 

eller vil kunne oppstå.  
 
Avgrensing 

 Tilskudd gis for svikt i avling på rot. Det gis ikke erstatning der avlingstapet skjer etter 
høsting, f.eks. under tørking og lagring.  

 Grovfôrareal omfatter fulldyrket eng, overflatedyrket eng og andre grovfôrvekster i 
vekstgruppen grovfôr. Innmarksbeite regnes ikke med i bestemmelsen her. 

 Egenrisiko utgjør 30 % sammenlignet med fastsatt normavling for kommunen. 
 Tilskudd forutsetter at foretaket har drevet på en faglig forsvarlig måte og gjort det som en 

normalt kan regne med for å forebygge tap.   
 Det gis ikke tilskudd for avlingssvikt grunnet ugras, plantesykdommer eller skadedyr.  
 Dersom produksjonssvikten delvis skyldes annet enn årets værforhold, skal dette justeres 

skjønnsmessig. Eksempel: Naturgitte forhold gjør at avlingen lokalt er lavere enn norm. 
 Øvre grense er 750 000 kr per vekstgruppe (unntak i 2020 og 2021). 
 Den nedre grensen for utbetaling av erstatning er 5 000 kroner samlet til foretaket. 

 
Behandling av søknaden 

 Søknaden sendes til kommunen som sjekker opplysningene du har sendt inn. Du bør legge 
ved «beitelogg» til beregning av grovfôropptak.  

 Kommunen skal foreta stedlig kontroll av minimum 10 % av foretakene som melder fra om 
skade til kommunen.   

 Bruker og en representant for kommunen skal måle opp fôrlageret med type og mengde fôr. 
Dette skal skje så snart som mulig etter innsett av dyrene og innhøstingen er avsluttet.  

 Det er Statsforvalteren som behandler søknaden og fatter vedtak. 

 
Søknadsskjema, søknadsfrist og relevant regelverk 

 Søknadsskjema og relevant regelverk er tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettsider. 
 Søknadsfristen er 31. oktober. 


