Veileder til utfylling av søknad om
tilskudd ved produksjonssvikt
Vekstgruppe: Grovfôr med husdyr

Denne veilederen er et tillegg til hjelpeteksten i den elektronisk søknaden.
Eksempelet er fra 2018 og teksten er oppdatert i 2022.

Punkt 2: Skadeårsak

Punkt 2 i søknadsskjemaet med overskriften «skadeårsak» er den eneste feltet i søknaden (bortsett
fra ev. vedlegg) der du kan skrive fritekst. Beskriv i dette punktet hva du har fylt inn i tabellene, så vi
vet hvordan du har tenkt.
• Hva er skadeårsaken?
• Er alle slåttene medregnet? Hvor mye fikk du i de ulike slåttene? Hvor mye er oppfôret?
• Hvordan har du ført overlagra fôr? Har du oppgitt overlagra fôr ved beiteslipp i tabellen, og
er ev. rest, som ikke er oppfôret ved innsett, med i tabell for fôrlager?
• Hvordan har du ført innkjøpt fôr? Type og mengde kjøpt – hvor mye av dette er oppfôret ved
innsett? Er resten med i tabell for fôrlager?
• Er alle beite-/fôringsdagene i hele beitesesongen tatt med? (Gjelder alle grovfôrdyr med fôr
fra fulldyrka og overflatedyrka mark.)
• Har du ev. redusert beitedagene oppgitt i søknadsskjema pga. beiting utenfor
fulldyrka/overflatedyrka mark? Forklar ev. tilleggsfôr inn og ut av fulldyrka/overflatedyrka
mark.
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Punkt 3: Normavling

Det er fastsatt normavling for kommunen, som legges til grunn for beregninga.

Før opp antall dekar fulldyrka jord og overflatedyrka jord, ikke innmarksbeite. Arealtall i
avlingssviktsøknaden skal være likt arealtall i årets produksjonstilskuddssøknad.
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Punkt 4: Fôrlager, fôropptak for skadeåret

Høy: Oppgi antall kg, skriv gjerne i merknad eller vedlegg hvor mange høyballer og vekt.
Høyensilasje: Høyensilasje er fôr med 50-80 % tørrstoff. Antall rundballer med høyensilasje
multipliseres med vekt. Standardvekt er 500 kg. Dette utgjør 250 FEm/rundball. Forklar i teksten
under skadeårsak, eller i vedlegg hvordan du har beregnet dette.
Rundballer: Vanlige rundballer med grassurfôr har standardvekt 750 kg. Dette utgjør 160
FEm/rundball. Disse fôrverdiene kan endres dersom fôrprøver og vekt på rundballene viser at de
avviker mer enn 15 % fra fôrnormen. Dvs. rundballer med grassurfôr på under 136 FEm/rundball eller
høyensilasjeballer på under 213 FEm/rundball.
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Overlagra og kjøpt fôr skal bare fylles inn hvis det er tatt med i lagerbeholdningen. Det
trekkes fra årets avling.

Solgt fôr gjelder bare av årets avling.

Målet er å få beregnet fôropptak av årets avling fra fulldyrka og overflatedyrka mark, ikke fra arealer
som er klassifisert som innmarksbeite eller utmark eller fra innkjøpt og overlagra grovfôr.
Fyll inn antall dyr og dager de har beitet på fulldyrka/overflatedyrka mark og/eller blitt fôret med
årets avling fra disse arealene. Ta ikke med antall dager på innmarksbeite/utmarksbeite og antall
dager fôring med overlagra eller innkjøpt fôr.
Legg ved en beitelogg slik at saksbehandler eventuelt kan korrigere antall dager. Dette er spesielt
viktig der dyra har gått på både dyrka mark og innmarksbeite/utmark eller blitt tilleggsfôra.
Tilleggsfôr som går ut fra årets dyrka areal: Spesifiser (i vedlegg eller under skadeårsak) antall
rundballer fra egen avling i år som er brukt som tilleggsfôr på innmarksbeite-/utmarksarealer.
Tilleggsfôr som kommer inn til dyrka mark: Spesifiser (i vedlegg eller under skadeårsak) innkjøpt og
overlagra fôr som er brukt som tilleggsfôr til beite på fulldyrka/overflatedyrka mark.
Overlagret fôr skal føres både i tabellen for fôrlager og tabellen for overlagret fôr. Kommenter under
punkt 2 «Skadeårsak» hvordan du har gjort dette!
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Punkt 5: Beregninger
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Punkt 6: Merknader

Bekreft søknaden og gå til godkjenning. Du vil da få beskjed om noe mangler.
Når alt er i orden, får du mulighet til å laste opp vedlegg.
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Vedlegg og innsending

Aktuelle vedlegg:
1) Beitelogg.
2) Oversikt over antall rundballer høsta på 1., 2. og 3. slått, fordelt på kvalitet (vanlig surfôr eller
høyensilasje).
3) Vekt og fôrprøver hvis ikke vi skal bruke norm.
4) Dokumentasjon (regnskapsbilag) på kjøp og salg av fôr.

Send inn!

Forsidefoto: Silje Lunden Gotehus, Statsforvalteren i Agder
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