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Forskrift vedrørende erstatning ved klimabetingede skader i 
planteproduksjon – høringsuttalelse Oppland 

Vi viser til e-post fra Erik Almhjell av 13/5-2011 med link til departementets 

høringsopplegg angående ovennevnte sak. 

 

Oppland Bondelag har ikke behandlet saken på utvalgs- eller styreplan, men med bakgrunn 

av innpill fra noen tillitsvalgte og noen medlemmer, gir vi følgende innspill til 

forskriftsforslaget. 

 

Toppavgrensingen må økes 

Spesielt innen grønnsak- og potetproduksjon er tapene store når det oppstår avlingsskade, 

og en del får begrenset erstatning p.g.a. maksimumsbegrensningen på kr 500.000. Dette 

rammer de som driver intensivt rammer først og fremst heltidsbøndene. 

Oppland Bondelag foreslår at toppavgrensingen økes til minimum kr 750.000. 

 

Kvalitetsforringelse på lager 

Klimaskade som fører til kvalitetsforringelse, kan bety store ekstrakostnader på lager, bl.a. 

med ekstra sorteringsarbeid og redusert avling for levering. Dette må kunne inngå i 

avlingsskadeberegningen, og vi mener at kvalitetsforringelse i potet og grønnsaker må 

behandles på lik linje som frukt og bær.   

 

Egenandel med trappetrinnsmodell 

Egensandelen for å få avslingsskadeerstatning er 30%. Oppland Bondelag mener at denne 

grensen er høy, men foreslår likevel at den blir stående. For at de med store avlingsskader 

ikke skal bli så skadelidende, foreslår vi likevel en trappetrinnsmodell som bidrar til at de 

som har store avlingsskader, ikke blir så skadelidende som i dagens ordning. 

 

Uten at vi er for bastante på beløpsgrensene i modellen, tenker vi oss en modell etter 

følgende prinsipp. Eksempel: 

Første 100.000 i skade: 30% egenandel 

100.000-200.000 i skade: 25% egenandel 

Over 200.000 i skade: 20% egenandel 
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Satser ved beregning av avlingsskade 

Oppland Bondelag mener at det må være en forutsetning at de foreslåtte satsene i 

forskriften må reguleres i takt med prisutviklingen på produktene. Det må gå klart fram i 

forskriften satsene må indeksreguleres hvert eller annethvert år, og det må også være 

tydelig hva som er reguleringsgrunnlaget. Det kan for eksempel være 

- Utvikling i målpris 

- Utvikling i markedspris 

- En eller annen indeks for prisutviklingen 

- Evt. annen regulering som gir en riktig utvikling av satsene 

 

 

Vennlig hilsen 

Oppland Bondelag 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

  

 

 

 

 

          

 

 

 


