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Høringssvar til forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante-
og honningproduksjon

Vi oversender her våre innspill til høringsutkastet på forskrift om erstatning ved
klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. Vi håper våre innspill kan bidra til å
gjøre forskrifta best mulig for både gårdbrukere og forvaltning.

Avlingssvikt
Fylkesmannen i Troms ser et klart behov for å få en avlingsskadeerstatningsordning der
gårdbruker og forvaltning i større grad enn hittil, kan beregne seg frem til omtrentlig
erstatningsstørrelse. Forslaget som foreligger er et steg i riktig retning. Balansegangen
mellom en enkel og oversiktlig ordning med rettferdighet som skal fange opp mange
variasjoner er krevende. Det er samtidig viktig å unngå åpenbare skjevheter og at de som
driver godt ikke blir skadelidende.

I forslaget er det lagt opp til en standard ffirenhetspris på grovffir i foretak med husdyr. Vi
mener at ordningen må reflektere de faktiske kostnadene til ftirkjøp. I vårt område vil en i år
med stor avlingssvikt, i tillegg til ffirkjøpet, få store fraktkostnader. Et annet kompliserende
element er at jo større avlingssvikten er, jo større andel av svikten må erstattes med innkjøpt
grovf6r, som er betydelig dyrere enn om det kunne vært erstattet med kraftffir.

I forbindelse med beregning av erstatning ved avlingssvikt i salgsproduksjoner, bør det være
slik at der foretaket har et vesentlig direktesalg og oppnår en vesentlig høgere produktpris enn
standardsatsene, kan oppnådd og dokumentert prisnivå legges til grunn for skadeerstatningen.
Uten denne muligheten vil det for enkelte, spesielt bærdyrkere, kunne bli stort avvik mellom
erstatning og reelt tap.

Vi foreslår at det for mandelpotet og tilsvarende potetsorter fastsettes en høyere standardsats
enn for "vanlige" potetsorter til konsum. Dette for i større grad å kunne avspeile det faktiske
prisnivået.

Det bør klargjøres nærmere om beregning av antall dager på beite, gjerne i rundskriv eller
lignende. Dette fordi det oftest er glidende overganger fra dyra slippes ut med fortsatt f6ring
av konservert fôr fra foregående år, til fullt ffiropptak på beite. Det bør lages noen
retningslinjer som fastsetter en midlere dato for beiteslipp i utmarka. Det har også vist seg å gi
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uheldige utslag dersom måledato har vært betydelig senere enn innsettdato. Det kan tyde på at
normtall for beregning av ffiropptak ikke stemmer med de faktiske forhold.

Det burde være en mulighet for å trekke fra kraftffirforbruk til oppforing av dyr til slakt
(lam/kalv) om høsten. Mange gårdbrukere kommer ut med for høy kraftffirprosent fordi de
har brukt mye kraftffir på oppforing av dyr som ikke blir med i beregningen fordi de leveres
til slakt før telledato 1. januar.

Vi har for øvrig merket at det kan være en fordel at det skilles mellom rundballer eng og
grønnfôr i søknadsskjemaet, da det lett kan oppstå misforståelser.

Vinterskader på eng.
I  vårt område kan vi normalt høste bare éi fullverdig engavling. I de beste områdene kan en
oppnå brukbar håavling/håbeite. Dette innebærer at vi må ha 2-3 ganger så stort engareal som
i områder med 2-3 høstinger for å oppnå samme avling. Egenandelsbelastningen blir dermed
tilsvarende større her, enn i områder med bedre klimatiske forhold. Dertil kommer at våre
områder med vekslende vintertemperaturer rundt 0 °C, er mer utsatt for vinterskader enn i
områder med mer stabilt vinterklima.

I søknadsskjemaet bør det differensieres mellom raigras og annet grønnfôr Det er viktig å
skille mellom disse, fordi kravet til frømengde er ulikt. Uten dette blir det mye ekstraarbeid
for saksbehandler med å finne ut hvilken type grønnfôr-frø som er benyttet.

I en undersøkelse gjort blant gårdbrukere i Troms som fikk erstatning for vinterskade i 2010,
svarer 55 % at de ikke syntes erstatninga ga god dekning for utgifter til såfrø og eget arbeid.
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