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Fôrsituasjonen

Hovedfokus- skaffe til veie mest mulig grovfôr 
for vinteren 2018/2019

• Berge mest mulig halm

• Slå korn til grønnfôr

• Så raigras/ forvekster etter slått- krever 
nedbør…

• Utnytte beiteressurser i størst mulig grad

• Justere fôrplanene tidlig



Bønder hjelper bønder!

Halmformidling 
Felleskjøpet Agri



Hva dekker 
avlingsskadeerstatningen?
• Erstatningen er ikke en inntektsgaranti, men 

gir en økonomisk kompensasjon for 
produsenter som får avlingsskade pga klima 
(tørke) utover 30 prosent av normalårsavling. 
For foretak med husdyr gjelder fastsatte 
normalavlinger for grovfôr. 

• Kvalitetstap dekkes i hovedsak ikke. Det er 
avlingsmengde som erstattes. 

• Man skal gjøre det man kan for avverge tap



Presisering fra 
landbruksdepartementet 5. juli

• Arealtilskudd korn gis for arealer som slås til grønnfôr

• Foretak som velger å slå kornavlingen får erstatning som grovfôr

NB! Presiseringen stimulerer til å slå mer åker til grønnfôr. 
Men gjør det krevende å beregne erstatningen. Bønder må 
finne en pris/verdi begge kan leve med og som gir mer grovfôr.  

• Evt. etterfølgende avling kommer ikke til fradrag ved beregning av 
avlingsskade (dersom man f.eks får en slått med raigras til 
høsten/gjenvekst av korn)

• Nulltoll på import av grovfôr fra 13. juli. Nb! Smitterisiko

• Forvaltningen jobber med å ha tilstrekkelig kapasitet til å behandle 
søknader og utbetalinger. Forskudd er en mulighet. 

• Innovasjon Norge kan gi avdragsfrihet på landbrukslån



Ny presisering 10. juli

• Dersom en kornprodusent ensilerer/fôrhøster 
deler av kornarealet sitt nå der det er 
umodnet korn, er avlingen som høstes grovfôr, 
ikke korn.

• Det høstede grovfôret regnes om til korn, som 
del av skadeårets avling for kornarealet.

• Fylkesmannen kan bruke vedlagte fôrprøver, 
bestemmelser i sats- og beregningsforskriften 
og erfaringstall til støtte i omregningen.



Hva betyr dette for meg som 
kornbonde? (her brukt forskriftens normer)

Gjennomsnittavling korn siste 5 år: 500 kg/daa

Slår ned åker til grønnfôr 10. juli

Det gir 0,6 (?) rundballer pr dekar.

Jmf forskriften er en rundball 750 kg/ 5,2 kg fôr pr 
forenhet (andre grovfôrvekster)= 144 fôrenheter pr 
rundball = 86 fôrenheter pr daa

500 kg – egenandel 30 %/ 150 kg = 350 kg pr dekar

350 kg- 86 fôrenheter/ kg bygg= 264 kg 

264 kg korn skal erstattes ved avlingsskadesøknad



Gjør avtaler mellom produsenter 
dersom korn skal slås
Prisen på fôret må avtales mellom kornbonden
og husdyrprodusenten. Bør være salgspris på 
korn fratrukket høstekostnader for at 
kornbonden ikke skal komme dårligere ut enn 
ved erstatning

NB! I mange tilfeller kan det være mer 
hensiktsmessig med å ta fôrprøver og nøyaktig 
info om hva rundballen inneholder. 



Grovfôrerstatning

For å beregne avlingsskadeerstatning i grovfôr på foretak med husdyr er det 
oppnådd avling på grovfôrarealet i skadeårets som skal danne grunnlag for 
beregning av erstatning. 

Med oppnådd avling menes:

• All høsting av fôr på grovfôrarealet

• Beiting

• Antall dekar grovfôrareal i året med avlingsskade hentes fra søknad om 
produksjonstilskudd.

• NB!!

Det er viktig å nå dokumentere hva som er høsta, antall dyr og lengde 
på beitingen og hva som eventuelt brukes til fôr allerede i sesongen. 
Dokumenter også innkjøpt fôr (dette skal holdes utenom når 
fôrlageret måles opp)



Søknadsskjema på Altinn

Søknadsfrist 

31. oktober

For kornprodusenter er 

mengde korn levert og 

areal forhåndsutfylt. Du 

kan allerede nå se 

gjennomsnittsavlinga på 

ditt bruk 



Hva dekker forsikringen?

• Forsikringsordning for planteproduksjon, frilandskultur
83 prosent av våre medlemmer hos Gjensidige har denne 
forsikringen

• Forsikringen dekker 15 prosent av det totale tapet

• Statens «egenandel» er 30 % av normalavlingen - dvs 30 % av 50 tonn = 15 
tonn egenandel.

• Staten dekker 50-20-15 = 15 tonn.

• Forsikringen dekker 15 % av det totale tapet -dvs 15 % av 30 tonn = 4,5 tonn.

Eks
Bonden har normalavling på 50 tonn.
I år får bonden bare 20 tonn.
Det totale tapet er 30 tonn.



Nye satser for 
erstatningsutbetaling
Forskrift om satser for beregning 

av erstatning
Nåværende satse Ny sats fra 1.9.2018

Grovfôr salgsproduksjon 
(omregnet til høy)

2,30 kr kg 2,50 kr kg

Grovfôr i foretak med husdyr 3,70 kr pr Fem 3,85 kr pr Fem

Hvete 2,50 kr pr kg 2,85 kr pr kg

Bygg 2,20 kr pr kg 2,40 kr pr kg

Havre 2,10 kr pr kg 2,25 kr pr kg

Landbruksdirektoratet bekrefter at det fastsettes nye erstatningssatser 

gjeldene fra 1. september 2018



Søknadsfrist

• Husk søknadsfrist 31. oktober for 
avlingsskadeerstatning

• Har du grovfôr- start med søknaden i god tid. 
Fôrlageret skal måles opp

• Sørg for å dokumentere hva du produserer/ 
kjøp av fôr/ evnt hva du bruker



Korn med avlingsskade til grønnfor

• For kornprodusenter som slår for salg, og som har et 
avlingsnivå som utløser avlingsskadeerstatning regnes fôret 
om til kg korn per dekar. 

• Pris på kr 2,75 per fôrenhet, uavhengig av avlingsnivå, + 
kostnader med slåing, pressing og pakking. 
– Du må betale full pris for slåing, pressing og pakking, selv om kjøper 

gjør jobben. En symbolsk pris regnes som kjøp av avling på rot. Det 
betyr at kjøper er driver av arealet og arealtilskuddet tilskrives 
vedkommende

– Full pris for jobben vil være 200-300 kr/ rundball.

– Dersom du ikke har kontroll på vekt og kvalitet, regnes 
standardsatsene: 750 kg/ rundball og 144 fôrenheter/ rundball. 

Kilde: NLR



Prising av halm

• 0,20 kr/kg for halmen rett fra halmstubben

• 1,00-1,10 kr/kg for presset, pakket og NH3-behandlet halm 
eks. transport

• Pris pr. forenhet, eksempel
Ammoniakk-beh. bygghalm

– 85% ts, 

– 0,53 FM/kg  = 1,89 kg/FM 

– Pris pr kg NH3-halm inkl. transport: 2,00 kr/kg NH3-halm = 3,78 kr/FM

– (Avlingsskadeerstatning grovfor fra 1.sept: 3,85 kr/FM)

Kilde: NLR



Hva gjør Bondelaget?
• Vi oppfordrer til samhandling- skaff til veie det som lar seg 

gjøre av fôr eks: halm

• Bidra med møteplasser for produsenter. Ikke ta forhasta 
beslutninger. 

• Bruk rådgivere tidlig:
– Fôrplanlegger- kan kraftfôrmengden økes (Tine m.fler)

– Dyrkingsråd (NLR)

– Økonomi (NLR, regnskapsfører)

– HMS (NLR)

Bondelaget har tett dialog med myndigheten om situasjonen. 
Når vi får oversikt over fôrsituasjonen må det vurderes tiltak 
som reduserer bondens økonomiske belastning. 


