
Ofte stilte spørsmål ved utfylling av søknad 
om erstatning ved avlingssvikt  

Vi har satt opp aktuelle spørsmål og svar for deg som skal fylle ut søknadsskjemaet. 

Generelt 

1. Jeg får ikke opprettet søknaden i Altinn. Hva gjør jeg? 
Svar: Du kan gå inn i Altinn via denne lenken eller via nettsiden til Landbruksdirektoratet. I 
søknadens første del vil du få opp en meny med valg mellom ‘person’ og ‘foretak’. Velg 
‘foretak’ og ikke ‘person’. Da får du opprettet søknaden. 
 
2. I skjemaet står feil e-postadresse oppført. Skal jeg endre på den? 
Svar: Ja, her går du inn og legger inn din riktige e-postadresse. 
 
3. Hvorfor får jeg ikke opp fullstendig skjermbilde av søknadsskjemaet? 
Svar: Du må åpne søknaden i nettleseren Chrome eller en nyere versjon av Internet 
Explorer!  
 
4. Hvem kan søke forskudd i år? 
Svar: Alle kan søke om forskudd, men det må skrives en enkel begrunnelse i søknadsfeltet 
«Skadeårsak». Behovet for forskudd er særlig stort hos grovfôrdyrkere som må kjøpe grovfôr 
til egne dyr. Du må anslå avlingen så godt som mulig. Arealene må være i samsvar med 
søknad om produksjonstilskudd i høst. Ta gjerne kontakt med kommunen da dette er 
vanskelig i vekstgruppe grovfôr. 
 
5. Hvor stort forskudd kan jeg få? 
Svar: Pga. den ekstraordinære tørken kan du få inn til 70 % forskudd i år. I søknadsskjemaet 
er det en boks for å fylle inn ønsket prosent. 
 
6. Må jeg vente til søknadsfristen med å søke?  
Svar: Nei, du kan søke allerede nå. Hvis du ønsker forskudd, legger du inn foreløpige data og 
sender inn søknaden. 
Hvis du ikke søker om forskudd, bør du vente med å sende inn søknaden til du har solgt 
avlingen og fått dokumentasjon for salget. Men søk i god tid før søknadsfristen 31. oktober 
selv om ikke hele avlingen er solgt ennå.  
 
7. Hvordan fyller jeg ut antall dekar i søknaden? 
Svar: Når du fyller ut søknaden, må det være samsvar mellom foretakets areal i søknad om 
avlingsvikt og omsøkt areal i søknad om produksjonstilskudd i høst. 
 
 
 
 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/erstatningsordningene-i-landbruket/


8. Vil tidligere år med mottatt erstatning for avlingssvikt beregnes inn i gjennomsnittet for 
femårsperioden? 
Svar: Det har ikke lenger noen betydning om du har mottatt erstatning ett eller flere år i 5-
årsperioden. Alle har rett til å ta ut ett år og erstatte det med avlingene i 2012 (siste år før 
femårsperioden). 
 
9. Blir de 5 beste årene automatisk valgt ut når gjennomsnittsavlingen beregnes? 
Svar: Nei, du må selv ta ut ett av de siste 5 årene som da byttes ut med 2012 (året før 5-
årsperioden) ellers vil gjennomsnittsavlingen beregnes ut fra de 5 siste årene, 2013 - 2017. 
Det er et felt i søknadsskjemaet der du skriver inn året som du vil ta ut. 
 
10. Hvordan regnes gjennomsnittsavlingen ut når jeg ikke har 5 gjennomsnittsår å beregne 
ut fra? 
Svar: Det vil variere. Aktuelle korrigeringer/anslag kan gjøres ut fra tidligere brukers avlinger, 
gjennomsnittsavlinger i området, gjennomsnitt av dine 2 – 4 år osv. 
 
11. Kan jeg søke selv om jeg ikke har meldt fra mulig avlingssvikt til kommunen? 
Svar: Ja, du bør søke. Den ekstraordinære tørken har gjort 2018 spesiell, også mht. 
meldeplikten. Men meld fra nå! 
 
12. Hva skjer hvis jeg søker etter søknadsfristen? 
Svar: Da blir søknaden avvist. Eneste mulighet for å få behandlet søknaden er å søke 
Landbruksdirektoratet om dispensasjon fra søknadsfristen. Sykdom eller andre forhold som 
umuliggjør innsending er andre gode grunner, men det skal mye til å få dispensasjon. Så 
husk å søke i god tid før søknadsfristen 31. oktober! 
 
13. Kan jeg sende inn en ufullstendig søknad? 
Svar: Ja, det skjer ofte. I mange tilfelle har du ikke solgt hele avlingen eller skaffet nødvendig 
dokumentasjon før søknadsfristen. Dokumentasjon kan ettersendes til kommunen etter at 
du har sendt inn søknaden. 
 

Vekstgruppe korn 

 
14. Jeg er ferdig med å treske. Jeg har levert halvparten av kornet til mølla, og resten ligger 
på lager hjemme på gården. Kan jeg søke og få sluttbehandlet søknaden min nå?  
Svar: Nei, du kan ikke få sluttbehandlet søknaden nå hvis det ikke foreligger 
salgsoppgaver/oppgjørsbrev for hele skadeårets avling. Imidlertid kan du få forskudd på 
inntil 70 % av beregnet erstatning på grunnlag av foretakets beholdningsoppgaver pluss 
dokumenterte salgsoppgaver. Når hele skadeårets avling er solgt, kan Fylkesmannen 
sluttbehandle søknaden. 
Du kan opprette søknad for korn uten å sende den inn for å sjekke tidligere års avlinger og 
kornarealer som er preutfylt i skjemaet. 
 
15. I søknaden blir jeg spurt om jeg har søkt erstatning fra andre kilder og / eller har 
forsikring som dekker hele/ deler av tapet. Hva skal jeg gjøre her? 
Svar: Her skal du ikke krysse av, selv om du har forsikring som dekker deler av egenrisikoen 
på 30 % og noe av evt. erstatning utover maksimalutbeløpet. 



 
16. Deler av kornarealet har elendig avling, må jeg høste alt areal? 
Svar: Landbrukskontoret i kommunen må i så fall befare arealene og eventuelt godkjenne at 
det ikke blir tresket. I de tilfellene der høstekostnadene overstiger verdien av avlingen, vil 
som regel kommunen godkjenne dette. 
 
17. Hvordan beregnes erstatningen for kornarealet jeg har høstet til grønnfôr? 
Svar: Fôrverdien av grønnfôret i FEm omregnes til kornavling. 1 FEm = 1 kg korn. Standard 
fôrverdi av 1 rundballe er 144 FEm. Hvis du mener innholdet er lavere, må det 
dokumenteres med ballevekter og fôranalyser. Avviket må være større enn 15 % for at 
fôrverdien kan korrigeres. 

 
Vekstgruppe grovfôr 
 
18. Skal jeg søke erstatning både for Grovfôr (foretak med husdyr) og Grovfôr 
salgsproduksjon når jeg har grovfôrdyr og selger noe grovfôr? 
Svar: Nei, du skal bare søke erstatning for «Grovfôr (foretak med husdyr)». Hvis du har salg i 
skadeåret oppgis det i et eget felt i søknadsskjemaet. Normavlingene for kommunen brukes 
for hele grovfôrarealet. 
 
19. Brukes normavlingene for kommunen også for «Grovfôr salgsproduksjon»? 
Svar: Nei, som for annen salgsproduksjon, brukes foretakets egen gjennomsnittsavling 5 år. 
 
20. Hvordan skal jeg fylle ut antall fôrdager i tabellen på søknadsskjemaet? 
Svar: Her skriver du inn antall dyr som har vært fôret med årets avling fra fulldyrka og 
overflatedyrka areal i vekstsesongen og antall dager de har fått slikt fôr. Det kan tenkes flere 
muligheter:  
- Har du fôret BARE med overlagret fôr og annet tilskuddsfôr, skal du ikke skrive noe i denne 
tabellen. 
- Har du fôret BARE med årets avling skriver du inn alle dyr og alle dager fra 
førsteslått/beiteslipp til vekstsesongens slutt.  
- De aller fleste har en kombinasjon. Da er hjelpeskjemaet for grovfôr som ligger på 
Fylkesmannen nettside nyttig. 
 
Suppleringsfôring mens du samtidig beiter/fôrer fra dyrka og overflatedyrka jord, føres også i 
hjelpeskjemaet. Dette trekkes fra i beregnet fôravling på det omsøkte arealet (sammen med 
overlagret fôr). 
 
21. Hvordan skal jeg dokumentere/sannsynliggjøre forbruk av overlagret fôr i årets 
vekstsesong? 
Svar: Noter hva du har brukt av slikt fôr fra 1. slått/beiteslipp til vekstsesongen er slutt. Dvs. 
antall gamle rundballer, antall bunter gammelt høy osv. Hvis dette ikke kan 
dokumenteres/sannsynliggjøres, blir det regnet med i skadeårets avling. 
 
 

https://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Erstatning-klimabetinget-avlingssvikt/


22. Skal annet tilleggsfôr i årets vekstsesong dokumenteres? 
Svar: Ja, bruk hjelpeskjemaet på Fylkesmannens nettside 
- Innkjøpt fôr brukt i vekstsesongen oppgis i mengder og dokumenters med kvitteringer 
- Halm kjøpt fra andre dokumenteres med kvitteringer.  
- Halm fått fra andre bør dokumenteres med bekreftelse fra giver. 
- Egen halm dokumenteres ved egne notater over mengde forbrukt. 
- Korn slått til grønnfôr, fangvekster/grønngjødsling og annet grovfôr produsert på andre 
arealer enn de omsøkte må dokumenteres med egne notaer over mengden som er brukt. 
 
23. Skal overlagret fôr være med i oppmålt fôrlager? 
Svar: Her er det to muligheter: 
1. Det tas med i totalt fôrlager, og så trekkes fra igjen i tabellen «overlagret fôr». Det er 
dette det legges opp til i søknadsskjemaet. 
2. Det tas ikke med i oppmålt fôrlager, og heller ikke i tabellen «overlagret fôr». Dette er en 
mulighet etter gjeldende retningslinjer.  
I begge tilfellene må du kunne sannsynliggjøre at fôret er overlagret. Vanligvis ser en dette 
på plasten på rundballene og på fargen på høyet.  
 
24. Hvordan måler jeg antall fôrenheter i rundballene med surfôr jeg har på lager på 
måledato? 
Svar: I søknadsskjemaet er det kun spørsmål etter antall rundballer og vekt pr. rundballe. 
Standard rundballe er satt til 750 kg og 4,7 kg fôr pr. FEm – altså 160 FEm per rundballe.  
 
I følge forskriften kan standard rundballe avvikes når dokumentert avvik i fôrverdi er større 
enn 15 % - altså når rundballene inneholder mindre enn 136 FEm per rundballe. I slike 
tilfeller kan standard rundballevekt 750 kg reduseres. Rundballevekten justeres til:  
Antall FEm i rundballen/160 FEm x 750 kg. 
 
25. Skal rundballer av høyensilasje registreres der det står rundballer i søknadsskjemaet? 
Svar: Nei. Rundballene med høyensilasje må regnes om til kg ellers blir 
erstatningsberegningen helt feil. Kg høyensilasje fylles inn i linjen for høyensilasje. 
 
26. Hvordan kompenserer jeg for at jeg vanligvis ligger på et mye høyere avlingsnivå enn 
den fastsatte normavlingen for kommunen? 
Svar: Det er ingen mulighet for dette! Normavlingen skal alltid brukes. Avlingen på foretak 
med lave avlinger kan ikke settes lavere enn kommunens normavling.  
 
27. Hvem har ansvaret for oppmåling av fôrlager? 
Svar: Kommunen eller den kommunen bemyndiger, for eksempel Norsk Landbruksrådgiving. 
 
28. Skal jeg legge til mulig høsta avling heretter i høst i en søknad om forskuddsutbetaling? 
Svar: Ja! Prøv å anslå hvor mye (for eksempel i antall rundballer) du håper/regner med å 
høste heretter i høst. Ta også med hvor mange dager dyra kan beite heretter i år.  

 
 
 

https://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Erstatning-klimabetinget-avlingssvikt/


Vekstgruppe potet, grønnsaker, frukt og bær 
 
29. Hva skal jeg gjøre hvis jeg tror det er aktuelt med erstatning? 
Svar: Ta kontakt med kommunen med en gang! I de fleste tilfeller kommer kommunen på 
befaring. I dialog med kommunen finner du ut hva du skal gjøre videre. 
 
Andre spørsmål  
 
30. Kan jeg få RMP-tilskudd til «Ingen/utsatt jordarbeiding» dersom jeg sår raigras eller en 
annen fôrvekst etter høsting av korn? 
Svar: Ja, hvis «etterveksten/fôrveksten» sås innen 31. august. Tilskuddet kan også gis når det 
ble jordarbeidet ved såing av fôrveksten. Det er vilkår om at arealet ikke jordarbeides på nytt 
før 1. mars, arealet må ikke brennes og fôrveksten skal ikke være hovedvekst neste år. 
 
31. Kan jeg i år få beitetilskudd selv om vilkåret om at minst 50 % av fôropptaket skal tas 
opp på beitet ikke er oppfylt? 
Svar: Ja. Det er gitt en generell dispensasjon fra dette kravet. Men for utmarksbeitetilskudd 
må fortsatt minst 50 % av grovfôropptaket komme fra utmarksbeitet i 5 uker. 
 
32. Kan jeg i år få beitetilskudd selv om dyrene ikke har vært på beite i 16 uker? 
Svar: Fylkesmannen har myndighet til å gi dispensasjon fra dette kravet. Det enkelte foretak 
må søke om dispensasjon. 
 
33. Kan jeg i år bruke konvensjonelt grovfôr og høyere kraftfôrandel i økologisk 
produksjon? 
Svar: Debio kan etter søknad innvilge dette ifølge kriseparagrafen. Landbruksdirektoratet 
har gitt generell dispensasjon for å bruke økologisk grønngjødsling til fôr eller beite i år. 
 
 
Har du flere ubesvarte spørsmål eller står fast i utfyllingen av søknaden, så ta kontakt med 
landbrukskontoret i din kommune. 


