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Fastsettelse av endringer i forskrift om satser for og beregning av erstatning 
ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjonen (sats- og 
beregningsforskriften) 

Bakgrunn 

Partene i jordbruksoppgjøret ble ved en protokoll av 20. april 2020 enige om å 
utvide eksisterende erstatningsordning for avlingsskade med midlertidige bestemmelser 
for 2020. Disse bestemmelsene omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft 
i innhøstingen som skyldes pålagte restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av 
koronapandemien. Ordningen har som formål å sikre produsenter med arbeidsintensive 
grøntproduksjoner mot store tap på dette grunnlag. Ordningen ble fastsatt i forskrift om 
erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (tidligere Forskrift 
om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjonen, heretter 
omtalt som erstatningsforskriften), med virkning fra 7. mai 2020. Samtidig ba 
departementet Landbruksdirektoratet om å utarbeide satser i forskrift om satser for og 
beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon 
(heretter kalt sats- og beregningsforskriften) som tar høyde for at veksthusproduksjoner 
med manuell høsting kan få utbetalt erstatning over ordningen.   
 
Landbruksdirektoratet sendte forslag til endringer i sats- og beregningsforskriften på 
høring den 25. mai 2020.   
  
Landbruksdirektoratets vurdering 

Under høringen av forslaget til endringer i sats- og beregningsforskriften 
mottok Landbruksdirektoratet totalt fem høringsinnspill. Norges Bondelag leverte et felles 
høringsinnspill sammen med Norsk bonde- og småbrukerlag, Norsk Gartnerforbund, 
NHO Mat og Drikke, Gartnerhallen, Nordgrønt, GrøntProdusentenes Samarbeidsråd, 
Norsk Landbruksrådgiving og Norske Landbrukstenester. Felles høringsinnspill ble også 
levert av Fylkesmannen i Oslo og Viken, Fylkesmannen i Vestland og Fylkesmannen i 
Vestfold og Telemark. Øvrige høringsinnspill kom fra Fylkesmannen i Innlandet, 
Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkesmannen i Rogaland.   
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Landbruksdirektoratet vurderer i denne omgang kun innspill knyttet til 
endringsforslagene som har vært på høring. Andre innspill knyttet til 
avlingsskadeordningen blir ikke vurdert nå, men vil være nyttige innspill til ordningen i 
det videre arbeidet. I sluttprotokoll fra jordbruksforhandlingene 2020 kommer det fram i 
kapittel 12 at det skal foretas en gjennomgang av avlingsskadeordningen, der 
en partssammensatt arbeidsgruppe skal vurdere flere sider ved den gjeldende ordningen 
og eventuelt komme med forslag til endringer i regelverket. Denne gruppen har en frist for 
å avlevere en rapport innen 1. januar 2022, slik at rapporten kan legges til grunn ved 
jordbruksoppgjøret i 2022.   
 

Tittelendring 

Høringspartene har ingen innvendinger til endring av tittel på forskriften. 

Landbruksdirektoratet opprettholder forslaget om å endre forskriftens tittel til Forskrift 
om satser for og beregning av erstatning ved produksjonssvikt i plante- og 
honningproduksjon (sats- og beregningsforskriften).  
 

Formål 

Høringspartene har ingen innvendinger til endring av § 1 Formål i forskriften, 
og Landbruksdirektoratet opprettholder forslaget om å endre § 1 Formål i samsvar med 
tittelendringen.   
 

Ny bestemmelse § 4a – regulering av hvilke vekstgrupper som omfattes av 
erstatningsordningen for manglende arbeidskraft 

Norges Bondelag m.fl. mener at veksthus bør være en egen vekstgruppe. Norges 
Bondelag m.fl. forstår forskriften slik at avlingen i veksthus vil påvirke 
erstatningsgrunnlaget for om man er berettiget avlingsskadeerstatning, og peker på at 
dette er uheldig for produsenter som har både veksthuskulturer og produksjon av 
grønnsaker på friland. Ettersom det er forskjellige produksjonsformer og klima er en 
faktor som ikke vil ha like stor betydning, mener Norges Bondelag m.fl. at det ikke er 
riktig å sette disse i samme vekstgruppe. Valg av vekstgruppe vil påvirke 
erstatningsgrunnlaget.   

Fylkesmennene i Oslo og Viken, Vestland og Vestfold og Telemark mener det bør 
vurderes om veksthusgrønnsaker skal være en egen vekstgruppe, med henvisning til at 
veksthusproduksjonene ofte er selvstendige produksjoner, og 
vanskelig kan sammenholdes med frilandsproduksjon.   

Fylkesmannen i Trøndelag påpeker at det i rundskrivet må komme tydelig fram hvilke 
forhold som kommer inn under restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av 
pandemien.   

Fylkesmannen i Innlandet peker på at det i endringsforslaget ikke står noe sted at den 
ekstraordinære ordningen for 2020 bare gjelder for mangel på arbeidskraft til høsting, 
og viser til at dette bør komme klart frem i § 4. Fylkesmannen anfører at det bør presiseres 
om erstatningen er begrenset til mangel på arbeidskraft til høsting eller om forskriften 
også gjelder mangel på arbeidskraft gjennom hele vekstsesongen. Fylkesmannen viser til § 
2a i erstatningsforskriften, der det i overskrifta kan virke som ordningen gjelder mangel 
på arbeidskraft for hele vekstsesongen, mens i forskriftsteksten står det “ikke har 
kunnet høste...”. Slik forslaget til endringer i sats- og beregningsforskriften foreligger nå, 
mener Fylkesmannen i Innlandet at det ser ut til at erstatningen gjelder for manglende 
arbeidskraft hele vekstsesongen, noe som man mener kan føre til ulik tolking mellom 
fylker.   
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Fylkesmannen i Rogaland mener det er logisk at bestemmelsen om at også konsekvenser 
ved mangel på arbeidskraft blir omtalt slik det står i forslaget. 
 

Landbruksdirektoratets vurderer at å opprette en egen vekstgruppe for 
veksthusvekster ikke er nødvendig. Når man søker om erstatning for tap forårsaket av 
manglende arbeidskraft vil ikke klima ha noen betydning for erstatningsutmålingen, selv 
om det produseres vekster på friland eller i veksthus, eller begge deler. Har man 
derimot produksjonssvikt som skyldes klima, skal man søke erstatning på eget skjema for 
dette. Dette kan muligens påvirke erstatningsberegningen totalt sett, men erstatningen er 
ment å være et sikkerhetsnett, ikke en inntektsgaranti. Formålet med ordningen er å 
redusere inntektstap, ikke fullt ut erstatte det. At grønnsaker på friland og i veksthus er 
under samme vekstgruppe vil ikke påvirke gjennomsnittsavlingen ved 
erstatningsberegningen i framtida, da erstatning for tap forårsaket av manglende 
arbeidskraft som skyldes pålagte restriksjoner på grunn av 
koronapandemien kun vil gjelde for vekstsesongen 2020.   

For å tydeliggjøre at erstatningen er begrenset til mangel på arbeidskraft til høsting, har 
direktoratet tatt inn en henvisning til § 2a i forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i 
plante- og honningproduksjon.   

   
Stedlig kontroll - § 12 tredje ledd  

Fylkesmennene har ingen innvendinger mot forslaget om at kommunene skal foreta 
stedlig kontroll, men Fylkesmannen i Trøndelag peker på at det kan være utfordrende for 
små kommuner å kontrollere alle foretak, på grunn av begrensede ressurser, og peker også 
på utfordringer knyttet til at endringene i forskriften vil komme etter at høsting av mange 
produksjoner har startet. Alle fylkesmennene mener at stedlig kontroll bør foretas når 
skade meldes til kommunen.   
 

Landbruksdirektoratet opprettholder høringsforslaget om ny bestemmelse i § 12 tredje 
ledd om at det skal utføres stedlig kontroll. Direktoratet er enig i innspillene om 
at kommunen skal foreta stedlig kontroll av alle foretak som gir melding om skade til 
kommunen. På denne måten knyttes den stedlige kontrollen til meldingstidspunktet, og 
ikke til tidspunktet for søknad om erstatning. Dette gir et bedre grunnlag for kommunene 
til å kunne få dokumentert at det foreligger avlingssvikt.   

Direktoratet har gjort presiseringer i bestemmelsen for å tydeliggjøre 
at bestemmelsen gjelder for avlingssvikt i vekstsesongen 2020, og at den er knyttet 
til avlingssvikt for foretak som ikke har kunnet foreta innhøsting som følge av mangel på 
arbeidskraft på grunn av restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av 
koronapandemien.   
 

Endring i overskriften til § 13  

Høringspartene har ingen kommentarer til endring av overskriften i § 13.   

Landbruksdirektoratet opprettholder høringsforslaget om å endre overskriften i § 13 
til Standardsatser for erstatning ved klimabetinget avlingssvikt.   
 

Satser – ny bestemmelse § 13a   

Norges Bondelag m.fl. mener at satsene som er foreslått i endringsforslaget ligger for høyt 
i kostnader, og har foreslått alternative satser for agurk, tomater og salat i 
veksthus. Norges Bondelag m.fl. mener videre at det er viktig at landbrukskontorene er 
tilgjengelige gjennom vekstsesongen for stedlig kontroll og til å besvare spørsmål knytta til 
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regelverket. Det må være tydelig hvilke krav som stilles til dokumentasjon fra 
produsentene. De mener det haster å få dette klarlagt, da vekstsesongen er langt på vei.   

Fylkesmennene i Oslo og Viken, Vestland og Vestfold og Telemark mener at det ikke er 
nødvendig å gjenta alle tabeller fra § 13, og foreslår at bestemmelsen utformes slik at det 
framgår at satsene i § 13 gjelder for ordningen, i tillegg til de nye satsene som foreslås for 
veksthus. Det kommenteres videre at prisene for industribær avtales årlig, og for 
skadeåret 2020 har prisene økt med kr. 2,80 per kilo for bringebær og jordbær. De mener 
derfor at satsene i erstatningsordningen bør justeres tilsvarende.   

Fylkesmannen i Trøndelag skriver at det er bra at veksthusgrønnsaker er tatt inn i 
ordningen, men påpeker at også urter burde ha vært tatt inn.  

Fylkesmannen i Innlandet mener det blir mer oversiktlig om man kun tar satsene for 
veksthusgrønnsakene som nå tas inn i ordningen, inn i § 13a. Fylkesmannen nevner 
også flere forhold som man ser behov for at Landbruksdirektoratet utdyper i rundskriv.   

Fylkesmannen i Rogaland er enig i satsene som er foreslått for agurk, store tomater og 
salat i veksthus, men mener at plommetomat må tas ut av beregningen for satsen for 
småtomater, fordi denne sorten er ute av produksjon i 2020 og heller ikke er en typisk 
småtomat. Til erstatning for plommetomat ønsker fylkesmannen at perletomat (liten 
variant av plommetomat) går inn med en snittpris på kr. 73,- slik at det blir utarbeidet en 
ny og høyere sats for små tomater.   
 

Landbruksdirektoratet har ved beregningen av satsene lagt til grunn tallgrunnlag som er 
hentet fra de store aktørene i næringa. Ut fra dette tallgrunnlaget er det beregnet et 
gjennomsnitt som direktoratet mener er representativt for næringa. Høringsinnspillene 
har ikke endret vårt syn på dette. Direktoratet har ikke mottatt noen innspill fra næringa 
når det gjelder endringer i tomatproduksjonen, og innspillet om dette fra Fylkesmannen i 
Rogaland er derfor ikke hensyntatt.  

På grunnlag av høringsinnspillene gjør direktoratet endringer i § 13a i forhold til 
høringsforslaget. I stedet for å gjenta tabellene i § 13, beskrives det tekstlig i 
bestemmelsen at satsene i § 13 gjelder tilsvarende for beregning av erstatning etter § 2a i 
erstatningsforskriften. I tillegg tas inn tabellen som viser satsene som er fastsatt for 
veksthusgrønnsakene agurk, små tomater, store tomater og salat. Direktoratet vil for øvrig 
minne om at dersom det ikke er fastsatt noen sats for vekster som omsøkes, så 
gjelder sats- og beregningsforskriften § 2 tredje ledd siste punktum. Dette er 
omtalt i rundskriv 2019 – 30 kap. 2.1.2.   

Direktoratet har ikke vurdert øvrige endringer i satsene i denne omgang, da dette vil bli 
gjenstand for vurdering i forbindelse med gjennomgangen av avlingsskadeordningen i sin 
helhet neste år.    
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Fastsettelse av forskrift 
 

Forskrift om endring i forskrift om satser for og beregning av erstatning ved 
klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon (sats- og 
beregningsforskriften) 
 

Med hjemmel i forskrift 17. januar 2012 nr. 56 om erstatning ved produksjonssvikt i 
plante- og honningproduksjon § 11 fjerde ledd, gjøres følgende endringer i forskrift 1. 
august 2018 om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- 
og honningproduksjon (sats- og beregningsforskriften): 
 

I  
Forskriftens tittel skal lyde:  

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved produksjonssvikt i 
plante- og honningproduksjon (sats- og beregningsforskriften)  
 

II  

§ 1 Formål skal lyde:  

Formålet med forskriften er å fastsette regler for beregning av erstatning etter forskrift om 
erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon, samt å fastsette satser 
som skal brukes i beregningen.  
 

III 

Det tas inn en ny bestemmelse, § 4a, som skal lyde:  

§ 4a. Særlige regler for tap som skyldes mangel på arbeidskraft på grunn av 
koronapandemien  

Vekstgruppene som erstattes etter § 2a i forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i 
plante- og honningproduksjonen er:  

• frukt   
• bær   
• poteter  
• grønnsaker 

Reglene i § 4 i denne forskriften, med unntak av Vekstgrupper, gjelder tilsvarende etter 
denne paragraf.   
   

IV 

Nytt § 12 tredje ledd skal lyde:  

Ved produksjonssvikt for vekstsesongen 2020 som skyldes at foretak ikke har kunnet 
høste frukt, bær, grønnsaker og potet som følge av mangel på arbeidskraft på grunn av 
restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av koronapandemien, skal kommunen 
foreta stedlig kontroll av alle foretak som gir melding om skade til kommunen.  
 

V 

Overskriften i § 13. Standardsatser for erstatning ved avlingssvikt skal lyde:   
§ 13. Standardsatser for erstatning ved klimabetinget avlingssvikt  
   

VI 

Ny § 13a skal lyde: 
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§ 13a. Standardsatser for erstatning ved produksjonssvikt som skyldes mangel på 
arbeidskraft på grunn av koronapandemien  
 

Satsene for potet, grønnsaker, frukt og bær i denne forskrift § 13 gjelder 
også ved erstatning etter § 2a i forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i plante- og 
honningproduksjon. Arbeidsintensive produksjoner i veksthus erstattes også etter § 2a 
i samme forskrift.   
 

Det er fastsatt satser for følgende grønnsaker i veksthus: 

Vekstgruppe: Grønnsaker     

Vekster i veksthus:  Sats, kr pr. kg  

Tomat, store  17,20   

Tomat, små  32,70   

Agurk  22,70   

Salat  77,40   

    
VII 

Denne forskriften trer i kraft straks.  

  
Videre saksgang 

Landbruksdirektoratet vil kunngjøre endringene i Norsk Lovtidend. Vi ber Fylkesmannen 
om å gjøre endringene kjent for kommunene og berørte organisasjoner. 

Landbruksdirektoratet vil oppdatere rundskriv 2019-30 “Kommentarer til forskriftene om 
erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon”.  
 
  
 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Kai Terje Dretvik Trine Bjørnerås 
seksjonssjef seniorrådgiver 
  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
 
 

Mottakere: 

Fylkesmannen i Agder Pb 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Innlandet Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal 

Pb 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i Nordland Pb 1405 8002 BODØ 
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Mottakere: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken Pb 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i Rogaland Pb 59 4001 Stavanger 

Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark 

Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Trøndelag Pb 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i Vestfold og 

Telemark 

Pb 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i Vestland Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

 

  
Kopi til: 

Landbruks- og matdepartementet Pb 8007 Dep 0030 OSLO 

Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO 
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