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Innspill til høring forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i 
plante- og honningproduksjon fra Buskerud, Vestfold, Akershus og 
Østfold. 

 

Viser til e-post fra Erik Almhjell 13.05.11 med link til departemntets og SLFs 

høringsopplegg. Grøntutvalget i Østfold og Akershus har behandlet saken per mail og tlf 

møter, og med innspill fra Vestfold og Buskerud har vi kommet frem til følgende innspill; 

 

Nedenfor er våre innspill til knyttet opp mot §, men også noen generelle: 

 

Forslag til endringer i forskriften (høring LMD) 

 
Forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og 
honningproduksjon.  
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx.2011 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 
18, jf. delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413. 
 
 § 1. Formål  
Formålet med forskriften er å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt 

forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. 

 
 § 3. Erstatning  
Erstatning kan gis for  
1. svikt i avling på rot av mat- og fôrvekster i forhold til gjennomsnittsavling i vekstgruppen,  

 

Det ser for oss ut som om både LMD og SLF vil stramme inn forskriften, slik at det blir 

tydeligere at erstatning kun gis til ”tap av avling på rot” (bortsett fra for epler og bær), men 

§ 1 Formål bør ikke være til hinder for at ordningen også kan omfatte kvalitetsforringelse 

for andre vekster. Best hadde det vært om ordet "produksjonssvikt" i §1 ble byttet ut med 

skader på avling eller tap av avling I merknadene skriver LMD at avtalepartene gjentatt 

ganger har sagt at ordningen ikke skal utvides, men slik jeg forstår det har eventuelt 

utvidelser gått på andre skadeårsaker enn klimatiske. Det betyr derfor ikke at tap v/ 
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kvalitetsforringelse fører til en utvidelse av ordningen. I forslaget er kvalitetsforringelse for 

frukt/bær tatt ut, dette skal overføres til forskriften fra SLF?  

 

 

Ny §2 Vilkår 

Her argumenterer LMD med at det i forskriftens tittel står at må ha forekommet svikt i 

produksjonen. Det er ikke riktig. Forskriftens tittel lyder" Forskrift om erstatning ved 

klimabetingede skader i plante...."  Forslaget om ny bestemmelse pkt1 må derfor endres til 

"... har hatt skade på avling i plante- eller honningproduksjon som følge av klima...." Ordet 

”på rot” er ikke nevnt i §2, og det bør også ut av §3. 

 

Kvalitetsforringelse; Vi mener at kvalitetsforringelse i potet og grønnsaker må 

behandles på lik linje som frukt og bær. Ved klimaskade som fører til 

kvalitetsforringelse for en grøntprodusent kan dette, i tillegg til ikke å få levert hele eller 

store deler av avlingen, også føre til betydelige ekstrakostnader. Dette i form av økte 

kostnader til høsting, og uttak fra lager i form av ekstra sorteringsarbeid. Vi mener at med 

de endringene vi har foreslått åpner vi for å få dette til. Ved å få inn forslaget om 

beregningsmåte ut i fra egne priser, og holde egenandelen til 30% mener vi at ordningen 

ikke vil bli utvidet, men mer målrettet. 

 

 

Våre forslag;  

§1: Formålet med forskriften er å redusere økonomiske tap som oppstår ved tap av avling 

forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. 

 

 
 § 2. Vilkår  
Erstatning eller tilskudd etter denne forskriften kan gis til foretak som  
1. har hatt svikt  skade på avling i plante- eller honningproduksjonen forårsaket av 
klimatiske forhold,  
 

 
§ 3. Erstatning  
Erstatning kan gis for  
1. svikt i avling på rot av skader og tap av avling på mat- og fôrvekster i forhold til 

gjennomsnittsavling i vekstgruppen,  

 

Videre i høringen fra LMD heter det i 

 
 § 6. Egenrisiko, minsteutbetaling og toppavgrensning  
Erstatning etter § 3 kan bare gis for produksjonssvikt ut over 30 prosent av  
1. gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe ved avlingssvikt,  

2. gjennomsnittsproduksjon ved svikt i honningproduksjon, og  

3. nettotapet ved tap av bifolk  
 
Beregnet erstatning under 5 000 og over 500 000 kroner utbetales ikke.  
Tilskudd etter § 4 kan bare gis for produksjonssvikt ut over 20 prosent av foretakets 
totale innvintrede engareal ved vinterskader på eng. 
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Vi har flere innspill til dette punktet (her kommenterer vi makstaket, erstatning i kroner er tatt 

med under innspill vedrørende SLF høringen); 

 

Makstaket  

Makstaket er i dag på kr 500.000,- per vekstgruppe. Dette har stått stille i flere år, vi mener 

makstaket må justeres opp til kr 750.000,- per vekstgruppe, eller fjernes helt. Dette 

også sett i lys av den utviklingen som er større produsenter og mer spesialiserte 

produsenter. 

 

 

Våre forslag; 

Makstaket må heves til kr 750.000 per vekstgruppe evt. per vekst (se forslag innunder SLF 

høringen). Eventuelt fjernes helt. 

 

 

Så over til SLF forskriften: 

 Forskrift xx.xx.2011 nr. xx om satser for og beregning av erstatning ved 

klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon  
Kapittel 1 – Generelle bestemmelser 
 
Nok en gang brukes uttrykket "klimabetingede skader" i overskriften, og i §1, men utover i forslaget 

strammes det inn til kun å gjelde avlingssvikt på rot. I §2 står det at SLF kan fatte vedtak om at 

kvalitetsforringelse kan regnes som avlingssvikt. Vi mener at begrepet avlingssvikt må bort, da det 

ligger som en hindring for mulighetene som ligger i forskriftens tittel om *skader*. 

 
 § 2 Om beregningen  

Til grunn for beregning av gjennomsnittsavling legges dokumentert eller beregnet avling siste 

fem år. For beregning av gjennomsnittsavling ved avlingssvikt skade og tap av avling for 

grovfôr i foretak med husdyr og ved svikt i honningproduksjon legges siste tre år til grunn. 

Søker kan kreve at dårligste år erstattes med siste år før perioden.  

Til grunn for beregningen legges avlingsmengde i kg. Dersom den aktuelle vekstens 

avlingsmengde i regnskaper og lignende dokumenteres på annen måte enn i kg, eller hvis 

det er fattet vedtak om at klimabetinget kvalitetsforringelse kan regnes som avlingssvikt, kan 

erstatning beregnes med utgangspunkt i dokumentasjon av foretakets totalsalg i kroner i 

stedet for avlingsmengde i kg. Foretakets priser og kostnader legges til grunn for skadeåret 

og gjennomsnittsårene.  

Dersom det ikke er fastsatt en sats for den aktuelle veksten skal Fylkesmannen benytte egnet 

sats i vekstgruppen.  

 

Etter det vi kan lese ut fra dette, er det åpnet for erstatning ved kvalitetsforringelse og at tapet 

kan regnes i kroner i stedet for kg, og også ut i fra egne tall. Hvorfor skal det da settes satser? 

Hvorfor kan ikke foretakets oppnådde pris legges til grunn?  

Videre ønsker vi en endring i §2 som foreslått i rødt. 
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§3 Søknadsfrist 

Det må tas høyde for avlingsskade på lager som følge av klimaskade i vekstsesongen. 

Det er umulig den 31.10 å si noe om den varen som ligger på lager. I samråd med 

landbruksetaten i kommunen kan man gjøre en bedømmelse på kvalitet ved innlegg på 

lager. 

 

Søknadsfrister må settes på en slik måte at ordningen også omfatter tap på lager som følge 

av klimabetinget skade og kvalitetsforringelse  

 

§5 

Egenandelen må reduseres til 20% 
Egenandelen er i dag 30 prosent. Har man en avlingssvikt på under 30 prosent, får man 

ingen erstatning. Vi mener det er riktig at man bør ha en betydelig avlingssvikt for å kunne 

få erstatning, men når man først har en skade på over 30%, bør en få dekket en noe større 

andel av det økonomiske tapet enn i dag. Vi foreslår derfor at det settes som vilkår at 

avlingssvikten for den enkelte vekstgruppe må være minst 30 prosent for å være berettiget 

erstatning, men at egenandelen for de som da er berettiget erstatning settes ned til 20 

prosent. Det har tidligere blitt argumentert fra LMD sin side at det må kompenseres med 

privat forsikring. Etter det vi erfarer har Gjensidige har en modell der erstatningen er, etter 

fradrag for egenandel, begrenset til 15% av totalt tap som følge av avlingssvikten. 

Driftstapet beregnes etter samme grunnlag som i statens beregningsmodell. Tidligere 

dekket Gjensidige 60% av egenandelen som SLF trakk. 

 

Når man omfattes av ordningen, altså over 30%, så må egenandelen som produsenten 

trekkes for reduseres til 20%. 

 

 

§ 7 Avling i skadeåret 

Det må åpnes opp for at avlingstapet beregnes i kroner ut fra totalsalget. 

Normalt beregnes avlingstapet i kg. Flom- og nedbørsskadene vil i enkelte tilfeller kunne 

gi brukbar avling i kg, men kvalitetsforringelsene har blitt så store at prisen blir svært lav. 

Det ligger en åpning i regelverket for at man alternativt beregner avlingstapet i kroner ut 

fra totalsalget. Vi ber om at det må være slik at kronemetoden kan benyttes for å beregne 

avlingstapet for de som driver med potet, frukt, bær eller grønnsaker. 
 

Vekstgrupper 

Opprinnelig var det jo ikke vekstgrupper. Hvordan ville det virke dersom vekstgruppene 

ble fjernet og beregningene var individuelle (dvs for hvert foretak), og det var foretakets 

egne tall, både gjennomsnittsavling (som beskrevet i forslaget, pluss hensyn til 

nyplantinger, ekstra dårlige år osv) og foretaktes oppnådde priser som lå til grunn? Da blir 

det ikke relevant å snakke om max-tak pr vektsgruppe, egenandelen kan holdes relativt høy 

og beregningene bygger på reelle tall. Det er positivt at det er blitt en vekstgruppe på bær 

og en på frukt. 

 

Vi mener at det må jobbes for at det er bedriftens reelle tall som legges inn, også når det 

gjelder på pris. 
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§17 Standardsatser. 

Satsene må være en del av diskusjonen i jordbruksoppgjøret og følge 

målprisendringer og gjennomsnitts markedspris. Vi kunne ønske en enda større 

finmasking mellom kulturene, og også at det deles på konsum og industri på flere vekster 

enn bare potet. Vi ser med bekymring på at de som driver allsidig ikke utløser noen 

erstatning selv om de blir rammet hardt på noen kulturer. Det kommer ikke klart frem 

hvordan satsene skal justeres og reguleres. Dersom avlingstapet ble beregnet i kroner som 

tidligere foreslått, vil oppdelingen slik den foreligger være bedre enn før. Dersom det ikke 

skjer, må vekstgruppene ha ulike satser for produkter til industri og konsum. 

 

Vi mener at gårdens reelle tall må legges til grunn. Dersom det ikke er mulig så reagerer vi 

på at satsene legges inn i forskriften. Satsene bør være en del av jordbruksoppgjøret, 

og/eller baseres utfra målpris tall. Og det bør deles mellom konsum og industri på flere 

vekster enn bare potet. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Berit Ullestad, leder grøntutvalget i Østfold og Akershus 

 og Nina G Saxrud, org sjef, Østfold og Toril Wikesland, org sjef, Akershus 

 

Hans Edvard Torp, leder, Vestfold og Vidar Andresen, org sjef, Vestfold 

 

Torunn Hovde, fylkesleder Buskerud og Ole Andreas Lilloe-Olsen, org sjef, Buskerud 
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