
 

 

Informasjon til søker 

Tilskudd ved produksjonssvikt  
– salgsproduksjoner 
 
Formål 

Formålet med forskriften er å 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 må 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.  

Erstatning 

Med avlingssvikt menes svikt i produsert mengde sammenlignet med gjennomsnittsavling i 
vekstgruppen. Gjennomsnittsavling i kg per dekar blir beregnet ut fra søkers oppnådde avling de fem 
foregående år. 
 
Erstatningen dekker: 

 svikt i «avling på rot» for vekster på arealer som er tilsådd eller tilplantet  
 svikt i «avling på rot» for enkelte vekster som overvintrer på vokseplassen 
 vekster som benyttes til mat og/eller fôr, småplanter som skal benyttes til produksjon av mat 

og/eller fôr samt såvarer og settepoteter 

Eksempler på tap som ikke gir rett til erstatning ved klimatiske forhold:  
 tilfeller der avlingstapet skjer etter at avlingen er høstet, f.eks. under tørking eller lagring  
 blomster-/ prydplanter / veksthusvekster er ikke omfattet av forskriften  
 avlingssvikt grunnet ugras, plantesykdommer eller skadedyr  
 avling med kvalitetstap (unntatt for frukt og bær i noen tilfeller) 

 
 
  



 

Dokumentet er sist oppdatert av Statsforvalteren i Agder august 2022. 

Generelle dokumentasjonskrav 

Dokumentasjonen må være i samsvar med regnskap slik at oppgitte data er mulig å kontrollere. 
 Dokumentasjonen som skal følge søknad (evt. ettersendes) og legges frem ved kontroll, skal 

oppfylle kravene i gjeldende bokføringsforskrift. Beregningene som blir lagt til grunn ved 
erstatning skal kunne dokumenteres med originalbilag, slik at beregningene er kontrollerbare 
og kan etterprøves. 

 I hver vekstgruppe inngår både vekster med og uten avlingssvikt i erstatningsberegningen. 
Avling i skadeåret fastsettes på grunnlag av dokumenterte salgs- og beholdningsoppgaver for 
foretaket. All avling i skadeåret skal medregnes, uavhengig av kvalitetsforskjeller. 

 Avlingen kan dokumenteres med kopi av hovedbok fra regnskapet for gjennomsnittsårene. 
Skadeårets avling dokumenteres ved regnskapsbilag. Regnskapsdata bør attesteres av 
regnskapskontoret eller revisor. 

Egenrisiko, minsteutbetaling og toppavgrensning 

 Egenrisiko utgjør 30 % sammenlignet med gjennomsnittsproduksjonen per vekstgruppe. 
 Maksimal utbetaling er 

o 750 000 kr per vekstgruppe for grovfôr og korn 
o 1,5 mill. kr per vekstgruppene for frukt, bær, potet og grønnsaker, fra og med 

produksjonssesongen 2022 
 Minste utbetaling er 5 000 kroner samlet til foretaket. 

Behandling av søknaden 

 Søknaden sendes til kommunen som sjekker opplysningene du har sendt inn. 
 Kommunen skal foreta stedlig kontroll av minimum 10 % av foretakene som melder fra om 

skade til kommunen.   
 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. 

 
 


