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Avlingsskadeordningen

• Er ingen inntektsgaranti, men et økonomisk bidrag i 
vanskelige år

• Erstatningen beregnes ut fra dine egne avlinger 
tidligere år (bl.a. korn) eller normtall for kommunen 
(grovfôr)

• Landbruks- og matdepartementet har som mål at 
erstatning skal utbetales i 2018, og det kan gis inntil 
70% på forskudd



Søknadsprosessen oppsummert

• Elektronisk søknad via altinn.no
• Litt kronglete å finne – svært enkel å bruke

• Historiske tall og areal er allerede fylt inn, men må 
bekreftes av deg

• Opprett søknaden NÅ
• Få verifisert de historiske tallene, det er det som tar tid

• Send søknaden når du har tresket ferdig og kan 
fylle inn årets avling (levert eller beregnet), ikke 
vent til oktober



Vekstgrupper/produksjoner

• Potet

• Korn, inklusive oljevekster, erter, frø

• Grønnsaker

• Grovfôr i foretak med husdyr

• Grovfôr for salg

• Bær 



Søknad

• Logg inn på altinn.no

• Velg «Nytt skjema»

• Søk på «erstatning»

• Velg «Erstatningsordningene i landbruket»

• Trykk «Start tjeneste»

• Velg «Ny søknad»

• Velg søknadstype



Søknad korn

• Velg Søknadstype «Avlsv. Korn» og trykk Hent

• Legg inn skadeår (2018)

• Trykk «Åpne»



1. Innledning

Sjekk at 
grunnopplysningene er 
riktige, og gjør 
eventuelle korrigeringer

OBS: Legg inn/endre 
kontonummer som du vil 
ha erstatningsbeløpet 
inn på



2. Skadeårsak

Beskriv kort situasjonen, 
og hva du evt. har gjort 
for å redusere 
skadeomfanget.

Ordningen forutsetter at 
man har gjort det som er 
rimelig å forvente.



3. Korn og oljefrø – historiske tall

Du må fylle ut boksene 
vist med røde piler. Hvis 
de forhåndsutfylte 
tallene stemmer så 
kopierer du bare tallene

Blå piler viser tallene 
som er fylt ut på 
forhånd. Disse er hentet 
fra søknadene om 
tilskudd og avling 
registrert på mottak



3. Korn og oljefrø – bekreft tallene

Sjekk spesielt at 
avlingstallene stemmer. 
Ved sein levering året 
etter høsting kan det 
hende at deler av avlinga 
havner på feil år. Legg 
inn det du evt. har tatt 
av til eget bruk (såkorn)

Nå har du gjort det du 
kan før høsting av korn 
eller oljevekster i 2018. 
Lagre søknaden, og ta 
den opp igjen når du har 
tresket.

Har du annet frø til 
modning, se avsnitt 4.

Merk: Det er det arealet og den avlinga du har hvert 
enkelt år som danner grunnlaget for kg/daa det året. Om 
arealet ditt har endret seg fra år til år har dermed ingen 
betydning. 



3. Korn og oljefrø – etter tresking 
Her fyller du ut det dårligste året av de siste 
seks, dette blir da ikke med i 
gjennomsnittsberegningen

Hvis du har korn på lager når søknaden sendes, huk av «Ja». Fyll 
inn det du har levert, og det du beregner at du har på lager



4. Annet frø til modning

Skjema for korn brukes 
også til annet frø til 
modning, her kan du 
også fylle inn historiske 
tall nå 



5. Merknader

Fylles ut før du sender 
inn søknaden.



Beregning av erstatning

OBS 1: Gjennomsnittsberegningen skiller ikke på kornslag
OBS 2: Beregning av skadeterskel skiller ikke på kornslag, og alt areal er med. 
Selv om du høster svært dårlig på ett areal, men så bra på et annet at du 
oppnår 70% av gjennomsnittet får du ingen erstatning.
OBS 3: Det skilles ikke på kvalitet (mathvete, såkorn)

Gjennomsnitt siste 5 år (kg/daa) 400

Avling 2018 (kg/daa) 200

Egenandel (30%) 120

Skadeterskel (70% av gjennomsnitt) 280

Erstatning (kg/daa) - differansen mellom skadeterskel og avling 80

Erstatning (kr/daa) : hvete 2,85 228

Erstatning (kr/daa) : bygg 2,40 192

Erstatning (kr/daa) : havre 2,25 180



Gjensidige sin forsikring
Forutsetter at man kvalifiserer for erstatning gjennom den statlige ordningen
(Erstatningsbeløpet er her omtrentlige, da erstatning fra Gjensidige beregnes 
ut fra rapportert omsetning på polisen, ikke kilo) 

Gjennomsnitt siste 5 år (kg/daa) 400

Avling 2018 (kg/daa) 200

Egenandel (30%) 120

Skadeterskel (70% av gjennomsnitt) 280

Forsikring (kg/daa) - halvparten av egenandelen 60

Forsikring (kr/daa) : bygg 2,40 144



OBS!

• Hvis du har:
• har solgt avlinga på rot til grøntfôr

• «lånt bort» jorda for å ta ei grøntavling

• Få faktura fra den som gjør/har gjort jobben

• Send faktura på antall baller

• Usikker? Ta kontakt med Landbrukskontoret
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