
Erstatning ved klimabetingede skader 

Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, 

Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni 
 



Meldefrist 
 

 

• Absolutt krav om å gi melding til kommunen 

– Ingen melding – ingen erstatning 

• Skal praktiseres strengt 

– Fordi kommunen skal ha mulighet til å kontrollere om 

skaden skyldes klima 

 
Se - Forskriftens § 2, 1. ledd punkt 4 



Ldir har laget meldejournal 
Kommunens journal - melding om mulig avlingssvikt 

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon §§ 4 og 15 

"Foretaket må inngi melding til kommunen uten ugrunnet opphold slik at kommunen kan kontrollere skadene og kommunen skal dokumentere meldedato" 

Skjemaet kan også være et hjelpemiddel når kommunene på forespørsel fra fylkesmannen, skal prognosere avlingssvikt i løpet av vekstsesongen. 

Fylkesmannen   

Kommune   

    

Foretakets navn 
Organisasjons-
nummer 

Melding, 
dato 

e-post , tlf, 
oppmøte e.a. Oppgitt skadeårsak Vekstgruppe* 

Antatt skadet areal, 
dekar 

              

              

              

              

              

              

              

* Bruk en linje for hver vekstgruppe 



Søknad 
• Flest mulig bør søke via Altinn 

– Søker har ansvar for at opplysningene er 

fullstendige og korrekte 

– Elektronisk søknad gir god dokumentasjon for 

søknadstidspunkt og hvilke opplysninger 

søker har gitt 



Skadeårsak 
• Søker skal beskrive klimaforholdene og 

skadeårsaker i vekstsesongen 

 

• Ikke godta beskrivelsen bare med ett ord 

«Tørke» 

«Regn» 



Plikt til å begrense tap 
For å få klimabetinget avlingsvikterstatning 
må prinsippene for god agronomi være fulgt.  

 

Arealet må være tilsådd eller tilplantet også ved 
sen våronn  

Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske 
forhold 

Arealet skal være godt drenert 

Avlingen må høstes 
 



Det gis ikke erstatning for 
 

• avlingssvikt som er forårsaket av sykdommer, 
skadedyr og ugras, selv om forekomsten kan 
knyttes til klimatiske forhold  

• avlingssvikt som skyldes en driftsform som ikke 
er faglig forsvarlig  

• avlingssvikt som skyldes forhold som kan 
kontrolleres ved aktiv bruk av forebyggende 
tiltak  

• tilfelle der avtale om leiekjøring har bidratt 
vesentlig til avlingssvikten  

 



Klimaprosent 
 

• Tidspunkt for våronn og høsting må være utført i 
samsvar med god agronomi  

• Både art og sort som dyrkes må være tilpasset de 
normale klimatiske forhold  

• Vurdering av om gjødsling er i samsvar med 
gjødslingsplanen, og av andre driftsmessige tiltak 
som f.eks. kalking og bekjempelse av ugras, 
sykdommer og skadedyr.  

• Ved grovfôrproduksjon skal engas omløpstid 
vurderes – er det gammel eng med redusert 
produksjon?  



Naturgitte forhold 
• Vurdere geografisk beliggenhet i kommunen; ligger 

gårdsbruket klimatisk ugunstig til slik at normavlingen burde 
vært satt lavere? (m.o.h., nordvendt jord, mye snø som gir 
sen vår m.m.)  

• Vurdere om det på foretaket normalt er dårlig innvintring som 
gir vinterskader på engarealet utover det som er lagt inn ved 
nedjustering av maksimalavling til normavling (Bioforsk 
rapport nr. 2 (2014))  

• Vurdere ytterligere trekk i de andre fradragspostene som gir 
en nedjustering av maksimalavling til normavling (Bioforsk 
rapport nr. 2 (2014))  

• Distriktstilskudd kjøtt har sonegrenser som kan gå på tvers av 
kommunegrenser. Disse grensene som ikke følger de 
administrative grensene gir en indikasjon på at avlingsnivået 
ikke forventes å være på samme nivå i hele kommunen.  

 



Skadeårets avling 
• Oppmålt grovfôrlager (på måledato)  

• + Beregnet fôropptak av beiting og fôring - grovfôrarealet  

• + Solgt/avhendet grovfôr av skadeårets avling  

• = Skadeårets avling  

 

• Fôropptaket av skadeårets avling ved beite og fôring 

(nullbeite) fram til måledato for fôrbeholdning fastsettes 

ut fra antall dyr, fôrdager og fôrnormer jf. § 20.  

• Overlagret fôr skal dokumenteres og holdes utenom 

beregningene 



Kommunens uttalelse 
 

• en beskrivelse og vurdering av skadeårsaken, 
og i tilfeller der det er flere årsaker, forslag til en 
prosentvis fordeling mellom klimaårsak og andre 
årsaker.  

• kommentar i forhold til om meldefristen er 
overholdt  

• en vurdering i forhold til om 
tapsbegrensningsplikten er overholdt  

• kommunen skal ha en journal der meldedato om 
avlingssvikt, er notert og som angir om stedlig 
kontroll er utført.  

 



Kommunens kontroll 
• Når kommunen mottar melding om klimaskade 

som kan medføre at foretaket søker erstatning, 

skal arealene / produksjonen kontrolleres av 

kommunen. 

 

• Den stedlige kontrollen skal kartlegge 

årsaksforholdene, jf. erstatningsforskriften § 2. 

Veiledning for vurdering av klimaprosenten er 

gitt i rundskrivets del 1 om § 2 Vilkår  



Takk for oppmerksomheten 

 

 
Husk les til en hver tid gjeldende 

forskrift og rundskriv nøye!!! 
+ dokumentasjon, dokumentasjon, dokumentasjon 

Ha en fortsatt fin dag! 


