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Erstatningsordningen reguleres av to forskrifter og et
rundskriv
• FOR-2012-01-17-56 Forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i
plante- og honningproduksjon. (erstatningsforskriften)
Endret ved forskrift 7 mai 2020 nr. 962.
• FOR-2018-08-01-1215 Forskrift om satser for og beregning av
erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon.
(sats- og beregningsforskriften) Endret ved forskrift 10 aug 2020 nr.
1628.
• Rundskriv 2020-30 Kommentarer til forskriftene om erstatning ved
produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon.

§1 Formål
Formålet med forskriften er å redusere økonomiske tap som oppstår ved
produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre
seg mot.
Formålet er også å redusere tap som følge av mangel på sesongarbeidskraft
i forbindelse med koronapandemien
Ordningen vil dermed også ha som formål å sikre produsenter med
arbeidsintensive grøntproduksjoner mot store tap som følge av mangel på
sesongbasert arbeidskraft under innhøsting, eller dersom arbeiderne som er på
plass ikke kan utføre innhøstingsarbeid på grunn av pålagte restriksjoner. Dette
gjelder kun for vekstsesongen 2020.

§ 2a, særlige vilkår for tap forårsaket av mangel på
arbeidskraft på grunn av koronapandemien
Erstatning etter denne forskriften kan for vekstsesongen 2020 gis til foretak
som ikke har kunnet høste frukt, bær, grønnsaker og poteter som følge av
mangel på arbeidskraft på grunn av restriksjoner i flyten av arbeidskraft
forårsaket av koronapandemien.
Vilkårene i § 2 nr. 2 t.o.m. nr. 4 gjelder også etter denne paragrafen
• Med “restriksjoner” menes her krav satt av norske eller utenlandske
myndigheter knyttet til ut- og innreise, og som utgjør en hindring som
foretaket ikke med rimelighet kan unngå. Det utgjør også en “restriksjon"
dersom smitteverntiltak tilsier at tilgjengelig arbeidskraft ikke kan
disponeres, for eksempel ved karantene.
• Det vil være viktig å kunne dokumentere at behovet for sesongarbeidskraft
faktisk er til stede, og at manglende tilgang på slik arbeidskraft som følge
av pandemien er årsaken til at avlingen står uhøstet.

Dokumentasjon av tap som skyldes mangel på
arbeidskraft pga koronapandemien vil være:
• Bekrefte behovet for sesongarbeidskraft i innhøstingen
(Historikk over tidligere års innleid arbeidskraft for tilsvarende produksjon)
• At mangel på arbeidskraft som følge av koronapandemiens restriksjoner er årsak
til at avling står uhøstet.
(nasjonale myndigheters retningslinjer finnes i covid 19-forskriften og
helsemyndighetenes smittevernregler finnes for eksempel på nettstedene
arbeidstilsynet.no, mattilsynet.no, helsenorge.no og fhi.no mv.)
• Søker må vise til hva som er gjort for å skaffe arbeidskraft til innhøstingen
(dokumentere at man har etterspurt arbeidskraft, forsøk på innleid arbeidskraft
via NAV eller andre rekrutteringskanaler, benyttet “selvplukk” hvis mulig, tatt i
bruk tilgjengelig teknologi mv.)
• Det er egne søknadskjema for vekstgruppene frukt, bær, grønnsaker og potet
for ordningen erstatning ved produksjonssvikt forårsaket av manglende
arbeidskraft pga. koronapandemien.

§ 6 Egenrisiko, minsteutbetaling og
toppavgrensning
• For skadeåret 2020 kan det utbetales inntil 2 000 000 kroner i
erstatning innenfor vekstgruppene frukt, bær, grønnsaker og potet.
• Taket på utbetalingen for disse vekstgruppene vil være uavhengig av
om årsak er klimaskade, restriksjoner pga koronapandemien eller en
kombinasjon.
• For andre vekstgrupper (korn og grovfôr)er taket for utbetaling av
erstatning fortsatt 750 000 kroner.
• Den nedre grensen for utbetaling av erstatning er 5 000 kroner samlet
utbetaling til foretaket.
• Egenrisiko utgjør 30 % sammenlignet med en gjennomsnittsavling.
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Forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i plante- og
honningproduksjon (erstatningsforskriften)
• § 11.Administrasjon, klage og dispensasjon
- Vedtak om erstatning fattes av fylkesmannen. Kommunen skal gi en
uttalelse til søknaden før saken oversendes fylkesmannen.
- Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet. Klagen
skal sendes kommunen. Kommunen skal uttale seg om klagen og
videresende den til fylkesmannen.

Rundskriv 2020-30 –
kommentar til §11 Kommunens behandling av søknad
1. Kommunen skal ha en journal/excelark der meldedato om avlingssvikt er
notert, og som angir om stedlig kontroll er utført.
2. Kommunen mottar søknaden og kontrollerer at den er fullstendig utfylt.
(årsak til skade, klimaprosent vurdert)
3. Påse at dokumentasjon av avlingsmengde er vedlagt og kontroller denne.
4. Kontrollerer at foretaket har rett til produksjonstilskudd for arealene det er
søkt erstatning for. Preutfylte tall i søknaden er veiledende.
5. Kommunen skal gi uttalelse til søknaden
- Gi en kommentar på om meldefristen er overholdt, meldedato skal oppgis i
søknaden
- Gi en vurdering av om tapsbegrensningsplikten er overholdt
- Gi en vurdering av skadeårsaken. Dersom det er flere årsaker enn klima eller
manglende arbeidskraft skal det gis en prosentvis fordeling.
(viktig at søker har gitt en god beskrivelse under pkt. 2 skadeårsak i sin søknad)

Momenter ved vurdering av klimaprosenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er tidspunkt for våronn og høsting utført i samsvar med god agronomi
Er art og sort tilpasset de normale klimatiske forhold
Hvordan er dreneringstilstanden
Leid maskinkapasitet må inngå i vurderingen
Er gjødsling er i samsvar med gjødslingsnorm
Er det utført tiltak mot ugras, skadedyr og sykdommer
Er de agronomiske tiltakene tilpasset klimaet i skadeåret
Omløpstid på enga, er det mye gammel eng med redusert produksjon.
Geografisk beliggenhet og naturgitte forhold opp mot fastsatt
normavling i kommunen.

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved produksjonssvikt
i plante- og honningproduksjon (sats- og beregningsforskriften)
§ 9.Skadeårets avling – avlingssvikt grovfôr i foretak med husdyr
Bruker og en representant for kommunen skal måle opp fôrlageret med type (silo, høy, høysilasje,
rundball) og mengde fôr. Målingen skal skje så snart som mulig etter innsett av dyrene og
innhøstingen er avsluttet. Måledato oppgis i søknadsskjemaet.
Rundskriv:
• Dersom oppmåling skjer etter at en har startet fôring med årets avling, skal dette fôropptaket
legges til oppmålt fôrlager.
• Det er oppnådd avling på grovfôrarealet (PT-koder 210, 211 og 213) i skadeåret som er grunnlaget
for beregning av erstatning. Med oppnådd avling menes all høsting av fôr på grovfôrarealet, både
høstet fôrlager, direktefôring og beiting.
• Overlagra, innkjøpt og fått fôr må dokumenteres/ sannsynliggjøres at det ikke er årets avling.

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved produksjonssvikt i planteog honningproduksjon (sats- og beregningsforskriften)
§ 12.Kommunens ansvar for kontroll
Ved avlingssvikt skal kommunen utføre stedlig kontroll på minimum 10 % av foretakene det er mottatt melding fra
Ved svikt i honningproduksjon skal kommunen foreta stedlig kontroll på minimum 50 % av foretakene det er mottatt
melding fra.
Ved produksjonssvikt for vekstsesongen 2020 som skyldes at foretak ikke har kunnet høste frukt, bær, grønnsaker og
potet som følge av mangel på arbeidskraft på grunn av restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av
koronapandemien, skal kommunen foreta stedlig kontroll av alle foretak som gir melding om skade til kommunen.
Rundskriv:
• Hensikten med den stedlige kontrollen er å kartlegge årsaksforholdene. (kontrollen bør dokumenteres)
• Kommunen kan inngå avtale med fagmiljø om stedlig kontroll
• Kontrollutplukket bør være risikobasert. (gjengangere, store erstatnings saker)
• Foretaket har en tapsbegrensningsplikt, og konsekvensen av å ikke høste areal er normalt at retten til erstatning
bortfaller.
Unntak: Krav om melding til kommunen slik at det kan gjøres en befaring
- Ekstraordinære vanskelige innhøstingsforhold
- Dersom avlingen ikke har en verdi, eller at høstekostnadene overstiger avlingens verdi. Eventuell restverdi skal
komme til fradrag i erstatningsberegningen.
- Manglende arbeidskraft på grunn av koronapandemi

ELF har nå fått en ny oppgradering til versjon 8.16.
• 4 nye søknadsskjema,
manglende arbeidskraft for
vekstgruppene; frukt, bær,
grønnsaker og potet
• Kvittering, ved melding i Altinn
etter innsendt søknad
• Vedlegg i søknaden kan lastes
ned.

