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Høring av ny beregningsmåte for avlingssvikt av grovfôr og endrede 
erstatningssatser for potet og grønnsaker 

 

Norges Bondelag viser til Statens Landbruksforvaltning (SLF) sine anbefalinger etter 

gjennomgangen av erstatningsordningen ved klimabetinget avlingssvikt samt vårt 

høringssvar i 2011. De siste årene har med tydelighet vist behov for ordningen som bidrar 

til redusert økonomisk risiko ved skade forårsaket av klimatiske forhold. 

 

Avtalepartene i jordbruksforhandlingene ga i 2010 sin tilslutning til SLF sine anbefalinger 

etter en gjennomgang av erstatningsordningen. I anbefalingen skulle det utvikles en ny 

forenkla erstatningsberegning for vekstgruppe grovfôr. Norges Bondelag vil i denne 

omgang gi sine innspill til den nye beregningsmodellen for grovfôr, samt andre endringer 

og satser i beregningsforskriften. 

 

 

Ny beregningsmodell for grovfôr 

Forslaget til endring av beregningsforskriften inneholder en ny beregningsmåte for 

erstatning ved avlingssvikt for grovfôr i foretak med husdyr. Endringsforslagene tar i all 

hovedsak sikte på å forenkle behandlingen for forvaltninga. Bioforsk har foreslått 

normavlinger på kommunenivå av grovfôr høstet fra flerårig eng i et normalår. Norges 

Bondelag stiller spørsmål ved om forenklingen tar tilstrekkelig hensyn til geografiske 

forskjeller innad i kommunen og minner om at det er store variasjoner i årsavlingene 

mellom produsentene. Dyktige agronomer med gode geografiske forutsetninger vil måtte 

tåle et høyere avlingstap for å komme i inngrep med ordningen sammenlignet med dagens 

modell. Følgelig går forenklingen på bekostning av treffsikkerheten. Det er derfor viktig at 

beregningsgrunnlaget og erstatningssatsene i større grad tar hensyn til effekten av en 

enklere modell. 

 

I den foreslåtte modellen inndeles landets kommuner i fire soner (normalavlingsgrupper), 

der den høyeste sonen har de høyeste avlingene. Norges Bondelag ser det som naturlig at 

en tar utgangspunkt i soneinndelinga for arealtilskudd grovfôr (dvs 7 soner). 

Arealtilskuddet er differensiert etter ulikt avlingspotensial i ulike deler av landet og er 
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kjent både for produsenter og forvaltning. Gjennom å benytte soneinndelingen for 

arealtilskudd oppnås en større differensiering og bedre treffsikkerhet mellom kommunene 

enn modellen som er foreslått. Vi vil samtidig påpeke at i soneinndelingen for arealtilskudd 

har de høyeste sonene de laveste avlingene, dvs motsatt prinsipp av de foreslåtte 

normalavlingsgruppene.  

 

Bioforsk har anbefalt en fôrnorm for fôropptak pr dag i beitesesongen på 8 FEm/dag for 

melkekyr og ammeku. Denne satsen er justert ned i SLFs forslag til 7,5 FEm/dag med 

begrunnelse om at det i år med avlingssvikt vil også ofte kvaliteten på graset være lavere 

enn i normalår, slik at reelt fôropptak i skadeåret er lavere enn normalt. Norges Bondelag 

forutsetter at det er fôropptaket i et normalår som legges til grunn, og mener SLFs 

begrunnelse ikke er noe argument for å justere ned fôrnormen.  

 

Norges Bondelag vil også påpeke at det større fôrbehov for høytytende/ tunge raser av 

storfe og foreslår følgelig at fôrnormene justeres til 7 FEm/ dag for lette storfe raser og 8 

FEm/dag for tunge raser og melkekyr. For produsenter som kjøper inn livdyr til oppfôring 

må det dispenseres fra gjeldene fôrnormer ved avlingsskade. 

 

 

Forslag til nye satser 

I høringsforslaget er det kun honning som har fått justert satsene. SLFs vurdering er at: 

”nytt prisgrunnlag for honning bør hensyntas for å unngå stor grad av underkompensasjon 

ved svikt i produksjonen”. Norges Bondelag mener det er helt rett at prisen på honning er 

justert, men vil understreke at argumentet for satsjustering gjelder for de fleste 

vekstgruppene.  

 

Norges Bondelag krever at satsene årlig justeres ettersom prisene endres. Avlingssvikt 

beregnes ved at 30 % er egenrisiko. Dette må sies å være en relativt høy egenrisiko for 

klimabetinga skader, og følgelig må erstatningssatsene være tilnærma forventa 

markedspris, ellers blir det økonomiske tapet langt høyere enn egenrisikoen tilsier.  

 

Nedenfor viser vi til enkelte eksempler for å vise behovet for justering av satsene. 

Tilsvarende vurderinger må også gjøres for andre arter. 

 

 

Vekstgruppe grønnsaker 

Norges Bondelag registrerer SLFs gjennomgang av fradragene for pakke-, sorterings- og 

fraktkostnader i vekstgruppen grønnsaker og at satsene bygges opp på samme grunnlag.  

Norges Bondelag er kritisk til å gjøre endringene som er foreslått for vekstgruppe 

grønnsaker når sats pr kg ikke oppdateres. SLF påpeker i høringsbrevet at: ”der det er 

funnet store forskjeller mellom kostnadene som inngikk i satsfastsettelsen i 2012 og 

kostnadene i dagens marked, er det foreslått endrede satser”. Tilsvarende gjelder for 

produsentprisene, og de bør følgelig oppdateres i samme omgang. Nåværende prisgrunnlag 

for dagens satser bygger på noteringspriser i perioden 2008-2010. Norges Bondelag 

foreslår at det til enhver tid er de siste tre års noteringspriser som må ligge til grunn for 

fastsetting av erstatningssatser.  
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Tabellen nedenfor viser utviklingen i noteringsprisen på gulrot fra og med 2010 til 2013, et 

uvekta snitt mellom åra gir 7,50 kr pr kg som gjennomsnittspris. Gjennomsnittlig 

noteringspris fra 2008-2010 er 6,98 kr pr kg.  
 

Tabell 1 Noteringspriser for gulrot fra 2010 til 2013 i kr pr kg. Kilde: Målprisrapporter fra SLF 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Gulrot 7,25 kr 7,53 kr 7,70 kr 

 

Godtgjørelsen av den frasorterte varen må vurderes grundig. For en del kulturer, som f.eks. 

gulrot og potet har varen en alternativ verdi som fôr til husdyr.  

 

Det argumenteres i høringsbrevet med at en økende andel av grønnsakene de senere åra har 

blitt pakket på fellespakkerier og at dette innebærer større kostnader til frakt, og at 

kostnadene til sortering- og pakkeri i dag i stor grad påløpet på pakkeriet. Disse pakkeriene 

er i mange tilfeller produsenteid og svikt i produksjon hos en eller flere produsenter vil slå 

direkte inn på økonomien.  

 

Vekstgruppe frukt og bær 

Norges Bondelag ser også behovet for å gjennomgå satsene for vekstgruppene frukt og 

bær. Eksempel bringebær konsum, standardsats 39 kr pr kg. Gjennomsnittlig 

avregningspris har de siste 2-3 åra vært langt høyere. 

 

Vekstgruppe potet 

Norges Bondelag mener at det for potet må legges oppdaterte priser til grunn ved 

fastsetting av satsen for potet og spesialpoteter. Videre har vi forståelse for at det ikke skal 

gis full erstatning for utsorterte poteter, og stiller oss bak de foreslåtte endringene. 

 

Det er positivt at det innføres en egen sats for spesialpoteter. 

 

Vekstgruppe korn og annet frø til modning 

Forslaget til satser i dagens forskrift tar utgangspunkt i prisen på korn, oljefrø og erter til 

modning i 2010, samt vekting av oppnådd priser foregående år. Kostnader for transport- og 

tørking baseres også på Totalkalkylen fra samme år. Det betyr at nåværende sats ikke tar 

hensyn til verken prisendringer eller variasjon i kostnadene fra år til år, og produsentene 

som er berettiga erstatning kjenner seg ikke igjen i grunnlaget.  

 

Satsen for erstatning på bygg er satt til 1,85 kr pr kg. Mens gjennomsnittlig utbetalingspris 

er budsjettert i 2014 til å være 2,46 kr pr kg jf. Totalkalkylen. Transportkostnadene er i 

totalkalkylens foreløpige regnskap i 2013 beregnet til å være 0,113 kr pr kg. Det vil si at 

satsen erstatningssatsen for bygg må heves betydelig.  

 

Norges Bondelag vil gjenta følgende fra høringen på forskrift om erstatning ved 

klimabetingede skader i plante- og honningproduksjonen i 2011 til ny paragraf 16: Satser 

for erstatning ved avlingssvikt for korn, oljefrø og erter til modning blir justert årlig med 

utgangspunkt i: 

 

       Gjennomsnittlig utbetalingspris 
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- Transport- og tørkekonstader basert på Totalkalkylens budsjett 

=    Erstatningssats, kr/ kg 

 

En slik årlig justering av satsene vil til en hver tid reflektere den faktiske verdien og 

endringer i kostnadene.  

 

Oppsummering 

Norges Bondelag mener at den nye grovfôrmodellen i større grad må ta hensyn til effekten 

av en enklere modell. Både erstatningsgrunnlaget og -satsene må derfor løftes noe. Der bør 

nyttes samme soneinndelingen som for arealtilskudd grovfôr. Fôrnormene som benyttes 

må tilsvare fôropptaket i et normalår. 

 

Norges Bondelag forutsetter at SLF årlig oppdaterer prisene som ligger til grunn for 

beregning av erstatningssatser i alle vekstgruppene. Produsentene som opplever 

avlingssvikt skal kjenne seg igjen i beregningsgrunnlaget og det økonomiske tapet utover 

kvalitetstap og egenandelen på 30 %. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Arild Bustnes   Elin Marie Stabbetorp 

 

 

 

 

          

 


