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Uttale til forslag til forskrift om tilskudd ved tap i epleproduksjon forårsaket av
rognebærmøll

Vi viser til høringsbrev datert 16.11.2009 vedr. forslag til forskrift om tilskudd ved tap forårsaket av
rognebænnøll i epleproduksjon.

Fylkesmannen i Telemark ser det som positivt at det blir etablert et tilskudd for å dekke tap som følge
av rognebærmøllangrep i eple inntil nytt effektiv plantevernmiddel er på plass. Epleproduksjonen betyr
mye for mange gårdsbruk i Telemark, og en slik ordning gir større grad av økonomisk trygghet i en
usikker periode.

Til 3. Bere nin av tilskudd
Vi ser at denne ordningen skal forvaltes parallelt med ordningen knyttet til erstatning for avlingssvikt.
Kommunen skal ut i feltet og anslå skadeprosent av rognebærmøll, evnt. skal skadeomfanget også
anslås på fruktlager. Hvert år har vi også hager som blir rammet av haglbyger med påfølgende
kvalitetsskade. Vi vil reise spørsmålet om det kan være et problem å kjøre to parallelle ordninger på
ulike kvalitetsskader i epler. Vil fordeling av andelen rognebærmøllskade og andelen haglskade være
avgjørende for utmålt samlet tilskudd/erstatning? I tilfelle vil kommunen ha en utfordrende 'obb i å
anslå  skadeomfan et så korrekt som muli .

Forskriftens  §  3 fastslår at tilskuddet skal utgjøre kr 3,30 pr. kg for rognebærmøllskadede epler i
Østfold ,  Vestfold ,  Akershus,  Buskerud, Oppland,  Hedmark og Telemark,  mens landet for øvrig får et
tilskudd med kr 4,50 pr kg.  I henhold til  NILFs  beregninger i forbindelse med erstatning etter
klimabetingede skader,  er Telemark lagt til "Sørlandet"  sammen med Aust-  og Vest-Agder. Telemark
bør derfor komme inn i ru en  "landet for øvri " o få en tilskuddssats å kr 4 50 r. k .

Vi vil til slutt påpeke at prisen på kr 2,45 pr kg for press-epler som departementet har valgt å ta
utgangspunkt i, er prisen fruktlagrene far ved samlet levering til konservesfabrikkene. Den enkelte
fruktprodusent har ikke mulighet til å oppnå så god pris for sine epler ved levering til press. Her mener
vi at ordnin en burde tatt ut an s unkt i den risen rodusentene far ved leverin til fruktla rene.
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