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Deres ref.  20/33417 

Landbruksdirektoratet 

postmottak@landbruksdirektoratet.no  

 

Høringsinnspill til sats- og beregningsforskriften  
 

Vi viser til høringsbrev fra 26.05.2020 om endringer i sats- og beregningsforskriften som 

følge av koronapandemien, og vil komme med våre innspill.  Dette høringsinnspillet er 

utarbeidet av organisasjonene nevnt over, heretter omtalt som næringsorganisasjonene.  

De foreslåtte endringene innebærer at den eksisterende erstatningsordningen for avlingsskade 

midlertidig utvides til å omfatte erstatning for avlingssvikt som følge av mangel på 

arbeidskraft. Endringene gjelder for skadeåret 2020. Erstatningsutmålingen reguleres av to 

forskrifter: Forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjonen og 

forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og 

honningproduksjonen (sats- og beregningsforskriften). Det er sistnevnte forskrift som nå er på 

høring. Bestemmelsene i denne forskriften vil bli aktuelle dersom en produsent ikke klarer å 

skaffe seg den arbeidskraften som er nødvendig for å høste avlingen og/eller dersom man ikke 

får høsta hele eller deler av avlinga på grunn av pålagte restriksjoner på grunn av 

koronapandemien.  

Næringsorganisasjonene har innspill på valg av vekstgruppe og de foreslåtte satsene på 

veksthuskulturer. Vi vil generelt nevne at det er viktig at erstatningssatsene i denne forskriften 

er mest mulig oppdaterte. Denne midlertidige utvidelsen av erstatningsordningen medfører 

ikke noen endring av egenandelen, som fremdeles er på 30 prosent. Vi gjør oppmerksom på at 

dersom utbetalingssprisene har endra seg vesentlig fra forskriften ble fastsatt, påvirker det 

egenandelen. 

 

Vekstgruppe 

Med bakgrunn i at forskriften utvides til å omfatte mer enn klimabetinga avlingssvikt, er 

veksthuskulturer med manuell innhøsting inkludert i forskriften. Dette er foreslått lagt inn 

under vekstgruppen grønnsaker. Vår oppfatning er at veksthus bør være en egen vekstgruppe. 

Slik vi forstår forskriften nå vil avlingen i veksthus påvirke erstatningsgrunnlaget for om man 

er berettiga avlingsskadeerstatning (både klimabetinga og eventuell mangel på arbeidskraft). 

Dette er uheldig for produsenter som har både veksthuskulturer og produksjon av grønnsaker 

på friland. Ettersom dette er forskjellige produksjonsformer og klima er en faktor som ikke vil 
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ha like stor betydning, mener vi det ikke er rett å sette disse i samme vekstgruppe. Valget av 

vekstgruppe vil påvirke erstatningsberegningen.  

 

Satser 

Erstatningssatsene tar utgangspunkt i registrerte oppgjørspriser (noteringspris) til produsent. 

Det gjøres fratrakk for fraktkostnader og emballasjekostnader i erstatningsutbetalingen, med 

bakgrunn i at dette er utgifter man sparer når varen ikke høstes. Det er stor variasjon i 

kostnader til frakt og emballasje mellom produsenter. I tillegg til at volum og geografi vil ha 

betydning. Vi mener likevel at forslaget fra Landbruksdirektoratet ligger høyt i kostnader, og 

vil derfor foreslår følgende satser for veksthus. 

  Landbruksdirektoratet   Næringa   

  Frakt kr/kg Emballasje kr/kg Sum Frakt kr/kg Emballasje kr/kg Sum 

Agurk 1,29 1,15 2,44 0,80 0,90 1,70 

Store tomater 2,83 0,67 3,50 0,70 0,67 1,37 

Små tomater 2,04 3,82 5,86 0,70 1,50 2,20 

Salat i veksthus 2,93 7,76 10,69 2,90 5,50 8,40 

 

Det blir viktig at landbrukskontorene er tilgjengelig gjennom vekstsesongen for stedlig 

kontroll og til å besvare spørsmål knytta til regelverket. Det må være tydelig hvilke krav som 

stilles til dokumentasjon fra produsentene. Det haster å få dette klarlagt da vi er langt ut i 

vekstsesongen.  

 

Andre innspill til avlingsskadeordningen og erstatningssatser vil vi komme tilbake til i 

forbindelse med gjennomgangen av avlingsskadeordningen. Vi forventer at dette arbeidet kan 

starte allerede denne høsten.  

 

For organisasjonene 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

Astrid Solberg        Elin M. H. Stabbetorp 

Organisasjonssjef, Norges Bondelag 

 

 

 

Kopi: Landbruksdepartementet 
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