
Hvordan søke om avlingsskade 

v/Anne Bjørg Rian, jordbrukssjef 



Saksgangen 

• På landbrukskontoret er det Linn Kristin og meg som 
vil behandle søknadene. 

• Sakene vil bli tatt fortløpende. 

• Vi skal kontrollere 10 % av alle søknadene. 

• Fylkesmannen ser igjennom og sender til utbetaling. 

• Utbetaling vil skje fortløpende. 

• Saker hvor søker vil ha forskuddsutbetaling og hvor 
all dokumentasjon foreligger, vil bli prioritert. 



Krisepakke til bøndene 30. august 

• Ekstrautbetaling av husdyrtilskudd 2018. 

 

 

 

 

 

• Ekstrautbetaling av arealtilskudd til grønnsaker 2018. 

• Økt erstatningssats for grovfôr. Fra 3,85 kr til 5,40 kr/FEm. 

• Maksimal utbetaling i avlingsskadeordningen.  
– 1.500.000 kr/vekstgruppe. 

Sats kr/dyr 

Melkekyr 1.290  

Ammekyr 860 

Andre storfe og hest 430 

Sau, geit og hjort 130 



Hvem kan søke? 

• Bønder som søker produksjonstilskudd.  

• Når avlingen er under 70 % av gjennomsnittsproduksjon pr 
vekstgruppe.  
– grovfôr  

– korn og annet frø til modning  

– frukt  

– bær  

– poteter  

– grønnsaker 

 



Samme foretak søker om både avlingsskade og 
produksjonstilskudd 

• Retten til erstatning har den som disponerte arealene på 
skadetidspunktet. 

 

 

 

• Retten til produksjonstilskudd har den som disponerer 
arealene 1. august. 



Søknadsfristen er 31. oktober, men man kan 
søke allerede nå. 

• Dere søker via Altinn. 

 

• Det kan søkes om forskuddsutbetaling av inntil 70 % av 
forventet avlingsskadeutbetaling.  

 

• Husk vedlegg. 



Spørsmål og svar 

• Kan det søkes avlingsskade og produksjonstilskudd som korn 
når dette er høstet som grovfôr? Ja 

• Får jeg høyere pris for såkorn? Nei 

• Kan jeg sette kornavlingen = O ved dårlig vekst? Ja, når det ble 
under 65 kg korn/dekar 

• Raigras som er sådd etter kornet. Skal det legges inn? Nei 

• Normen for grovfôr (FEm/dekar) er lavere enn avlingene 
mine. Kan den justeres? Nei 

• Normen for rundballer på 750 kg/ball og 144 FEm/ball. Kan 
den justeres? Ja, dersom fôrballene blir veid og fôranalysene 
viser at det er over 15 % avvik. 

• Kan jeg ta med innmarksbeite i utregningen? Nei 



Innlogging via Altinn 

 



 



Side 2 i søknadsskjema 

• Viktig at dere skriver hva dere har lagt inn i søknaden og hva 
dere har gjort. 

Tørke hele sommeren. 
….. 



Eksempler 

• Antall rundballer av gras på 1. og 2. slåtten er 55. Det 
forventes en avling av 3. slåtten på 15 baller. Tallene er 
summert opp og lagt inn i søknaden. 

 

• Såkornet ligger på lager og vil ikke bli hentet av Felleskjøpet 
før i februar/mars. Totalt antall kilo korn er estimert til … 

 

• Det ble produsert 50 rundballer på 1.  og 2. slåtten, men 
sauene har blitt fôret med 1. slåtten fra 1. juli og har spist opp 
10 baller. 

 



Korn 



Korn 

 



Korn 

Dokumentasjon 

- Kornoppgjør 2018 

2018 

8000 

8000 

100 



Produksjon av annet frø til modning, side 3 

Dokumentasjon: 

- Oppgjør for levering 

- Avtale med leverandør  

om sorten 
 



Gras 



Gras, side 3. Normalavling 

 



 



 



Utregninger 
 



Standardsatser på korn 

• Kornpriser ved erstatningsutberegning 
– Hvete     2,85 kr/kg 

– Bygg     2,40 kr/kg 

– Havre     2,25 kr/kg 

– Rødsvingen, engrapp, kløver m.fl.  68 kr/kg 

• Fôrhøstet korn omregnet til korn 
– gjennomsnittsvekt 750 kg per rundballe og 5,2 kg/FEm gir 144 FEm pr. 

rundballe. En FEm = 1 kg korn 

• Når høstekostnadene er større enn inntektene av kornet, kan 
avlingen settes til = 0. Dette skjer ved avlinger under 65 kg 
korn/dekar  



Standardsatser på grovfôr 

• Grovfôrpriser ved erstatningsutberegning 
– Grovfôr salgsproduksjon   2,50 kr/kg 

– Grovfôr i foretak med husdyr  5,4 kr/FEm (forenheter melk) 

 

 

• Normtall for grasavling 
– Fulldyrket eng til slått og beite 540 FEm/dekar 

 

• Rundball:  
– 75o kg/rundball, 5,2 kg/FEm som gir 144 FEm pr rundball 

 

 



Eks 1. Korn  

• Kornbonde med 300 dekar hvete og en gjennomsnittsavling 
på 500 kg/dekar.  

• Årets avling ble 100 kg/dekar levert til kornmottak. 

 Forventet avling i 2018, 300 dekar x 500 kg/dekar 150.000 kg 

Egenrisiko 30 %, 150.000 kg x 0,30 - 45.000 kg 

Årets avling, 300 dekar x 100 kg/dekar  - 30.000 kg 

Avlingssvikt i skadeåret, 150.000 – 75.000 75.000 kg 

Sats for hvete, 2,85 kr/kg. 75.000 kg x 2,85 kr/kg 213.750 kr 

Erstatningsutbetaling 213.750 kr 



Eks 2. Korn 

• Kornbonde med 300 dekar hvete og en gjennomsnittsavling 
på 500 kg/dekar.  

• Kornet ble slått til fôr i rundballer. Årets avling ble 100 
kg/dekar omregnet fra rundballer til korn. Bonden hadde ikke 
høstekostnader. 

 Forventet avling i 2018, 300 dekar x 500 kg/dekar  150.000 kg 

Egenrisiko 30 %, 150.000 kg x 0,30 - 45.000 kg 

Årets avling, 300 dekar x 100 kg/dekar    - 30.000 kg 

Avlingssvikt i skadeåret, 150.000 – 75.000   75.000 kg 

Sats for hvete, 2,85 kr/kg. 75.000 kg x 2,85 kr/kg 213.750 kr 

Reduserte høstekostnader, 130 kr/dekar x 300 dekar    - 39.000 kr 

Erstatningsutbetaling 174.750 kr 



Eks 3. Korn med dårlig avling 

• Kornbonde med 300 dekar hvete og en gjennomsnittsavling 
på 500 kg/dekar.  

• Kornet ble slått til fôr i rundballer. Årets avling ble 50 kg/dekar 
omregnet fra rundballer til korn. Bonden betalte 
høstekostnader. 

 Forventet avling i 2018, 300 dekar x 500 kg/dekar 150.000 kg 

Egenrisiko 30 %, 150.000 kg x 0,30 - 45.000 kg 

Årets avling, 300 dekar x 0 kg/dekar  - 0 kg 

Avlingssvikt i skadeåret, 150.000 – 45.000 105.000 kg 

Sats for hvete, 2,85 kr/kg. 105.000 kg x 2,85 kr/kg 299.250 kr 

Erstatningsutbetaling 299.250 kr 



Eks 4. Korn med dårlig avling 

• Kornbonde med 300 dekar hvete og en gjennomsnittsavling 
på 500 kg/dekar.  

• Kornet ble slått til fôr i rundballer. Årets avling ble 50 kg/dekar 
omregnet fra rundballer til korn. Bonden hadde ikke 
høstekostnader. 

 Forventet avling i 2018, 300 dekar x 500 kg/dekar  150.000 kg 

Egenrisiko 30 %, 150.000 kg x 0,30 - 45.000 kg 

Årets avling, 300 dekar x 0 kg/dekar    - 0 kg 

Avlingssvikt i skadeåret, 150.000 – 45.000   105.000 kg 

Sats for hvete, 2,85 kr/kg. 105.000 kg x 2,85 kr/kg 299.250 kr 

Reduserte høstekostnader, 130 kr/dekar x 300 dekar    - 39.000 kr 

Erstatningsutbetaling 260.250 kr 



Priseksempler når kornet blir slått til grovfôr 

• Kornbonde som har  
– 300 dekar med hvete som ble slått til fôr.  

– Fikk 209 rundballer totalt.  

– Det tilsvarer 0,7 rundballer/dekar og 100 kg havre/dekar (144 kg 
korn/rundball).  

 

 

 
 



Hva må bonden få betalt for kornet som fôr dersom 
han ikke skal tape penger i forhold til å levere 

avlingen til vanlig kornmottak? 

Inntekter ved at kornet blir levert til eks Felleskjøpet 
– 100 kg hvete/dekar x 300 dekar  Volum: 30.000 kg 

– Pris 2,85 kr/kg    Inntekt: 85.500 kr 

– Minus høstekostnader på 130 kr/dekar  Overskudd: 46.500 kr  

 

• Det er overskuddet kornbonden bør få dekket for å ikke tape 
penger ved å la kornet går til fôr. 



Eks på rundballepriser 

• Eks pris på rundball uten høstekostnader. Pris på grasavling:  
– 46.500 kr dele på 209 rundballer = 222 kr/rundball. 

 

• Eks pris på rundball med høstekostnader:  
– Høstekostnader rundball = 200 kr/rundball 

– 222 kr for grasavlingen + 200 kr høstekostnader =  422 kr/rundball. 

 

• Dersom avlingene er under 65 kg korn/dekar 
– Kornbonden vil få erstattet kornavlingen fullt ut. 

– Høstekostnader igjen. 



Eksempel på erstatningsutbetaling for en sauebonde 

• Sauebonden har 80 vinterfôra sauer og 100 dekar med 
fulldyrka eng. 

• Har fått 70 rundballer totalt. 

• Alle sauene har gått 20 dager på dyrka marka i løpet av 2018. 

Forventet avling FEm, 540 FEm/dekar x 100 dekar 54.000 FEm 

Egenrisiko 30 %, 54.000 FEm x 0,3 - 16.200 FEm 

Avling 2018, (70 rundballer x 750 kg/rundball)/ 4,7 kg/FEm - 11.170 FEm 

Fôropptak sauene med lam, 80 sau x 20 dager x 3 FEm/dag - 4.800 FEm 

Avlingssvikt i 2018 31.430 FEm 

Sats for grovfôr: 5,40 kr/FEm x 31.430 FEm 169.722 kr 

Erstatningsutbetaling 169.722 kr 



Lykke til 

 


