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Gjennomgang saksbehandling i ELF
- Vekstgruppe grovfôr med husdyr

• Vekstgruppen «Grovfôr med husdyr» - Hvorfor denne??

• Krever mange opplysninger fra søker

• Krever notater i vekstsesongen

• Befaring er nyttig

• Obligatorisk opptelling av  grovfôrlager rett etter innsett

• «Beiteskjema» er nyttig – bør sendes ut

• Avlingsnorm for kommunen brukes som mal

• Klimaprosent skal brukes
• Søker vurderer og anslår klimaprosenten

• Kommunen vurderer og anslår klimaprosenten

• Fylkesmannen vurderer og fastsetter klimaprosenten



En elektronisk søknad med vedlegg sendes til postmottak til
kommunen der søker har sitt driftssenter. Søknadsfrist er
31.oktober.

Årsak 
beskrives 
fyldig



Økologisk drift??

Merk av i boksen "økologisk" når mer enn 50 % av foretakets areal i vekst- gruppen 
dyrkes økologisk i skadeåret. Økologisk produksjon gir25 % tillegg i fastsatt sats for 
veksten og 25 % reduksjon i normavling grovfôr



Normalavling for kommunen



Avlingsnivå – forventet avling for skadeåret



Fôrlager – viktig og komplisert -

Fôrlageret telles opp av søkerne og forvaltning. Måling av grovfôr- lager i skadeåret skal 
skje så nært i tid som mulig til tidspunktet for innsett av dyrene.



Fôrlager 1 - tårnsilo og plansilo



Fôrlager 2 – tørt fôr og rundballer

Høy: Oppgis i kg, skriv gjerne i vedlegg antall og vekt. 
Høyensilasje: Fôr med 50-80 % tørrstoff. Antall multipliseres med standardvekt på 500 kg. 
Dette utgjør 250 FEm/rundball. I år har sannsynligvis 1. slått fôrverdi lik høyensilasje. FM 
vil derfor ha fôranalyser.
Rundballer: Standardvekt 750 kg. = 160 FEm/rundball. Fôrverdiene kan endres dersom 
fôrprøver og vekt viser avvik på mer enn 15 % fra fôrnormen. Dvs. grassurfôr viser under 136 
FEm/rundball eller høyensilasje under 213 FEm/rundball. 



Fôrlager 3 – innkjøpt og overlagret fôr
Overlagra og kjøpt fôr skal bare fylles inn hvis det er tatt med i opptellingen av lagerbeholdningen. 
Det trekkes fra på årets avling. Søker skal ved opptelling av fôrlager kunne dokumentere overlagra, 
kjøpt og fått fôr. Dersom ikke skal det tas med som årets avling



Fôrlager 4 - fôrsalg

Solgt fôr gjelder bare av årets avling.



Fôropptaket hos dyra  - av årets avling
Målet er beregne fôropptak av årets avling fra fulldyrka og overflatedyrka mark, ikke fra 
arealer som er klassifisert som innmarksbeite eller utmark eller fra innkjøpt og 
overlagra grovfôr. 

Fyll inn antall dyr og dager de har beitet på fulldyrka/overflatedyrka mark og/eller blitt 
fôret med årets avling fra disse arealene. Ta ikke med antall dager på 
innmarksbeite/utmarksbeite og antall dager fôring med overlagra eller innkjøpt fôr. 



Beiting – del av  årets avling

• Beiterapport er nyttig slik at saksbehandler eventuelt kan korrigere antall dager. 
Dette er spesielt viktig der dyra har gått på både dyrka mark og 
innmarksbeite/utmark eller blitt tilleggsfôra. 

• Tilleggsfôr av  åretsavling: Spesifiser (i vedlegg eller under skadeårsak) antall 
rundballer fra egen avling i år som er brukt som tilleggsfôr på innmarksbeite-
/utmarksarealer. 

• Tilleggsfôr innkjøpt eller overlagret. Spesifiser (i vedlegg eller under skadeårsak) 
innkjøpt og overlagra fôr som er brukt som tilleggsfôr til beite på 
fulldyrka/overflatedyrka mark.



Merknader fra søker og kommunen



Vedlegg



Klimaprosent – hva er det?
I praksis er det mål på alle andre årsaker til avlingssvikten enn klimaet i skadeåret.  

• Ugras

• Gjødsling

• Drenering

• Tråkkskader

• Kjøreskader

• Onnetid gjenlegg – sen såing kan  gi vinterskade

• Vinterskade

• For stor andel gjenlegg – risiko

• Beiteskader Hjort, Elg og Grågås(kortnebbgås)

• Beliggenhet

• Engalder

Mye 
agronomi



Klimaprosent – effekt 1



Klimaprosent – effekt reduksjon



Beregninger – saksbehandling hos 
fylkesmannen

• Fylkesmannen fatter vedtak på basis av  søknad og kommunens gjennomgang

• Fylkesmannen skal påse at saken er så godt som mulig opplyst før det bli fattet 
vedtak. Dersom saken ikke er tilstrekkelig opplyst kan Fylkesmannen endre ELF-
status på søknaden og sende den tilbake til kommunen. Fylkesmannen kan endre 
ELF- status fra enten «Under behandling» eller «Attestert» til status «Under 
attestering».

• Fylkesmannen kan ikke fatte vedtak før all nødvendig dokumentasjon foreligger.

• Dersom vilkårene for behandling av en søknad ikke er til stede, eller at 
søknadsfristen er oversittet, skal fylkesmannen avvise saken.



Erstatning for produksjonssvikt

Tillitsbasert ordning

Lokalkunnskap er viktig

Få inn og lagre dokumentasjon er nødvendig

Biologisk produksjon – mye skjer i vekstsesongen

Har bruker gjort tiltak for å begrense skade

Søker skal ha rettmessig erstatning. 


