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Forslag til forskift om tilskudd i tap av epleproduksjon pga. 
rognebærmøll. Uttalelse fra Telemark Bondelag 

Telemark Bondelag ser positivt på at vi har fått en midlertidig ordning ved tap av avling 

ved angrep av rognebærmøll. Nedenfor følger kommentarer til detaljer ved det framlagte 

forslaget. 

 

Vi viser til utredningen for vilkårene i § 2 etter tredje ledd: 

Hele avlingen høstes og dokumenteres. Dette er fult mulig for å dokumentere brutto avling. 

Det kreves fremlegg av dokumentasjon for frisk konsum epler og pressepler. I praksis vil 

det si at vi kommer til et punkt hvor skadeomfanget er så stort at dette ikke er 

gjennomførbart med tanke på arbeidsforbruk. Det må sees på hvordan forskriften skal 

håndheves i praksis. Kontrollen som skal utføres på et så tidlig tidspunkt som mulig må 

også vurdere om dette er en totalskade selv om ikke hele produksjon er skadet. 

 

Når det gjelder § 3 Beregning av tilskudd: 

Tilskuddet er satt til en kronesats for å gi delvis kompensasjon. Det er lagt til grunn NILFs 

beregninger i forbindelse med erstatning for klimabetingede skader. Telemark står under 

Sørlandet med kr. 11,38 i grunnlaget og kun Østlandet(Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, 

Vestfold, Hedmark og Oppland) har grunnlaget kr. 9,11. Vi mener det ikke er riktig at 

Telemark føreslåes flyttet til gruppen med Østlandet i forskriften og ikke blir stående med 

landet forøvrig som også har samme grunnlag som Telemark.  

 

Vi gjør også oppmerksom på at tapet for produsentene vil være større enn utregnet i 

utredningen. Det er slik at produsentene som leverer epler til press får normalt 1,40 pr kilo. 

De fleste presseriene har avtaler med pakkeriene så produsentene får ikke til egne avtaler 

og klarerer ikke å oppnå 2,45 pr kilo slik som pakkeriene. 

 

Med helsing 

 

Amund Johnsrud   

Kopi til: FMTE v/Oxum og  NB v/Almhjell 
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