
Erstatning etter avlingssvikt 

Etter et år med ekstrem tørke i vekstsesongen, er det mange bønder 
som vil søke erstatning etter avlingssvikt.

Her finner du en kort beskrivelse av ordningen og hva som er viktig å 
huske når du skal søke.
Du finner også tips til hvor du finner mer utfyllende informasjon.

✓ Ordningen gjelder klimabetinget avlingssvikt – ikke avlingssvikt p.g.a. sykdom og skadegjørere. 
Ordningen gjelder avlingssvikt i kilo og skal bidra til å redusere økonomiske tap.

✓ Søk elektronisk via Altinn! 

✓ Søknadsfristen er 31. oktober, men du kan søke allerede nå. Søk gjerne før fristen i år fordi vi 
forventer svært mange søknader. Du kan sende inn søknad selv om du har avling på lager.

✓ Du kan levere søknad for ulike vekstgrupper:
- Korn og annet frø til modning
- Grønnsaker
- Potet
- Frukt
- Bær
- Grovfôrproduksjon med husdyr
- Grovfôrproduksjon til salg

Har man hatt avlingssvikt i for eksempel korn og grønnsaker, leverer man inn to søknader, 
en i vekstgruppe korn og en i vekstgruppe grønnsaker.

For de kornarealene som i år har blitt høstet til grovfôr, søker man avlingssvikt i vekstgruppe korn. 

✓ Arealer som ikke høstes må godkjennes av kommunen for at bonden skal kunne få erstatning.

✓ Tørken i sommer har rammet hele fylket. I år er det derfor ikke nødvendig å dokumentere at 
avlingssvikten er klimabetinget.

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


Beregning av erstatningen
Avlingen i skadeåret må være under 70 % av gjennomsnittsavlingen før det beregnes erstatning. Det er 
altså en egenrisiko på 30 %. 

Foretakets snittavling beregnes ut ifra avlinga de seks foregående årene. Det dårligste året kan tas ut.

Under er et eksempel på en erstatningsberegning i vekstgruppe grønnsaker, med tre ulike vekster. En 
søknad kan inneholde færre  eller flere enn tre vekster. 

Erstatningen i eksemplet over blir 31.960,-. Der kompenserer en god avling i isbergsalat delvis for 
avlingssvikten i hodekål og blomkål. 

Satsene for ulike vekster er fastsatt i forskriften for ordningen og ble oppdatert  1. august 2018.
Vekster som selges i bunt, stykk etc. skal gjøres om til kilo i søknaden.

Maksbeløpet som kan utbetales per søknad er 1.500.000,-.

I søknaden kan man be om å få utbetalt et forskudd på inntil 70 % om ikke endelige avlingstall er klare. 

Dokumentasjon
KORN - I kornsøknaden ligger kornleveranser fra seks år før skadeåret inne. Tallene er hentet fra 
innrapporterte kornleveranser til kornmottakene. Om tallene stemmer trenger du ikke å sende inn 
dokumentasjon for avlingsmengden tidligere år, kun for skadeåret. Stemmer ikke de preutfylte tallene, 
må du forklare og sannsynliggjøre/dokumentere hvorfor du har endret dem.

For de som har slått korn til fôr – før opp grovfôravlingen i ant. rundballer eller volum i silo. Avlingen i 
antall fôrenheter bli regnet om til kg korn i erstatningsberegningen.

POTET, GRØNNSAKER, FRUKT, BÆR og GROVFÔR TIL SALG
Avlingsmengden (i kilo) for gjennomsnittsårene kan dokumenteres med sammenstillinger attestert fra 
ekstern regnskapsfører eller revisor. Skadeårets avling dokumenteres med regnskapsbilag. Bilagene må 
overholde krav i Bokføringsforskriften og inneholde opplysninger om selger/kjøper, mengde, dato og 
type vare.

Om du bruker f.eks. korn eller potet til egne husdyr er fôrplaner nødvendig for å dokumentere 
mengden.

Erstatningsberegning Blomkål 
konsum 

Hodekål 
konsum 

Isbergsalat 
konsum 

Sum 

Forventet avling i skadeåret, kg (gj.sn. 
avling * areal i skadeåret) 

94 800 120 000 153 000 

Fratrukket 30 % egenrisiko, kg 28 440 36 000 45 900 

Fratrukket avling i skadeåret, kg 50 000 60 000 120 000 

Avlingssvikt i skadeåret, kg -16 360 - 24 000 12 900 

Avlingssvikt klima forårsaket, % 100 % 50 % 

Andel avlingssvikt som kan erstattes. 
Beregningsgrunnlag, kg 

-16 360 -12 000 12 900 

Sats for veksten, kr/kg 11,00 5,70 16,00 

Avlingssvikt som kan erstattes. 
Beregningsgrunnlag, kr 

-179 960 -68 400 206 400 -41 960 

Sparte høstekostnader, kr 10 000 10 000 

Erstatningsgrunnlag -169 960 -68 400 206 400 -31 960



Spesielle regler for grovfôrproduksjon til egne dyr 
For grovfôr produsert til egne dyr skal årets avling fra både fulldyrket eng, overflatedyrket eng og 
andre grovfôrvekster (grønnfôr) dokumenters ved å måle grovfôrlager eller telle rundballer etter at 
beitesesongen er over og alle husdyr er satt inn. Du må også dokumentere beitedager for alle 
husdyr og tilleggsfôring av husdyr på beite med fôr fra årets avling. Det er utarbeidet et 
hjelpeskjema for dette. Ta kontakt med landbrukskontoret når alle dyr er satt inn for hjelp til 
dokumentasjon. Satsforskriften angir også normer ved beregning av fôrlager med kg fôr per FEm
for både høy, surfôr i silo, surfôr i rundballer og høysilasje. Dersom fôrverdi av eget fôr avviker 
vesentlig fra disse normene, kan du legge ved egne fôranalyser som grunnlag for beregning.

Erstatningsordningen angir normavlinger for grovfôr. Alle kommuner i Østfold tilhører normavling 
gruppe 4, med 580 FEm/daa for fulldyrket eng, 460 FEm/daa for overflatedyrket eng, og 430 
FEm/daa for andre grovfôrvekster. Erstatning blir beregnet ved å gange arealgrunnlag med 
normavling. Det blir så trukket fra 30% egenandel og årets dokumenterte avling. Sum gjenstående 
tapt avling erstattes med gjeldende sats på kr 5,40 per FEm.

Når kommer pengene?
Søknadene forberedes av kommunen, men saksbehandles og innvilges av Fylkesmannen. Det 
ventes mange søknader i år, men forvaltninga er bedt om å prioritere denne saksbehandlingen, slik 
at mest mulig er gjort på inneværende år. 

Forskudd blir utbetalt «så fort som mulig etter søknadsfristen». Resten av midlene kommer 
fortløpende etter hvert som dokumentasjon på total avlingsmengde kommer inn og søknadene 
ferdigbehandles. 

Fra Landbruksdirektoratets hjemmeside:

Fra 
Landbruksdirektoratets
nettside og rett til riktig 
side i Altinn – «Søk 
landbrukserstatning»

Mer informasjon om 
avlingssvikt

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-08-01-1215
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/


Mer informasjon finner du hos:

✓ Landbruksdirektoratet – www.landbruksdirektoratet.no
✓ Fylkesmannen i Østfold – www.fylkesmannen.no/ostfold
✓ Norges Bondelag – www.bondelaget.no

Har du spørsmål – ta kontakt med landbrukskontoret i 
kommunen din!

Et titt i søknadsskjemaet:

Her ser du hvilken 
side du er på i 

søknadsskjemaet

Lagreknapp

Nyttige 
hjelpetekster på 

alle sider i 
søknadsskjemaet

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/
http://www.fylkesmannen.no/ostfold
http://www.bondelaget.no/

