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

Viser til høringsbrev datert 15.4.2011.

Fylkesmannen i Finnmark har gjennomgått forskriftsforslaget. Vi stiller oss i utgangspunktet
positiv til tydeliggjøring og forenkling av dagens ordning, både av hensyn til forvaltning av
ordningene, og forutsigbarhet for de som søker erstatning gjennom ordningen.

Inndeling av ordningen i 2 forskrifter har mindre praktisk betydning på vårt forvaltningsnivå,
men vi ser at dette kan bidra til en mer hensiktsmessig sortering av myndighet i
forvaltningens øvre sjikt.

Formål med  forskriften  er å fastsette regler for beregning av erstatning etter forskrift
xx.xx.2011 nr xx. Om klimabetingede skader i i plante- og honningproduksjonen, samt å
fastsette satser som skal brukes i beregningen.

Overordna formål med  erstatningsordningene  må være å kompensere økonomisk for
klimabetingede skader slik at de som rammes av dette kan om mulig utbedre skaden for å
sikre sesongens avling (mest aktuelt når det gjelder overvintringsskade), eller kompensere
for økonomiske tap ved avlingssvikt som tørke, flom og vanskelige innhøstingsforhold. Når
det gjelder de to sistnevnte skadeårsakene, er det ofte ikke mulig å hente inn høstbar avling
på arealene før tidligst neste vekstsesong, og det vil være nødvendig å kompensere ved
innkjøp av f6r dersom avlingen er beregnet til f6ring av egne husdyr. De færreste bruk har
mulighet til å basere drifta på innkjøpt f6r, dette både med tanke på pris og tilgang, som
begge faktorer kan være varierende fra år til år.

Dersom en større region rammes av avlingssvikt vil det i tillegg komme store fraktkostnader i
tillegg til ordinær kilopris på innkjøpt f6r, for mange fylker, spesielt Troms og Finnmark, vil
geografiske avstander gjøre at fraktkostnaden i verste fall kunne komme til å overstige selve
kiloprisen på f6ret. Dette kan også være tilfellet i andre fylker. Erstatningsordningene kan
ikke bli fullgode før vi har mulighet til å kompensere for slike betydelige faktorer.
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Ved stort omfang av klimabetingede skader på enkeltbruk vet vi at den økonomiske
belastningen kan bli svært stor enkelte år. Egenandelen/egenrisikoen er satt til 30 %, slik at
terskelen for å være berettiget kompensasjon er allerede svært høy. Gårdsbruk med god
økonomisk buffer vil kunne klare en slik økonomisk kneik godt, andre kan være i en slik
situasjon at en eller flere sesonger med avlingssvikt kan gjøre det vanskelig å fortsette drifta,
og tvinge frem en nedleggelse. Erstatningsordningen for klimabetingede skader utgjør en
redningsbøye for mange av de som rammes, og det er meget viktig at ordningen er god nok
til at vi unngår å miste produsenter på grunn av avlingssvikt. Det er svært viktig at
erstatningsordningene er gode nok slik at de i tilstrekkelig grad kan kompensere for den
faktiske økonomiske belastningen som oppstår ved svikt i avlingen, slik at flest mulig foretak
kommer seg gjennom år med avlingssvikt uten å måtte legge ned drifta.

Når det gjelder fristen for å utbedre overvintringsskade er denne i forslaget satt til 15. juni,
som tidligere. For mesteparten av Finnmarks vedkommende er denne datoen tidlig i
sesongen, selv i et normalt år vil det være nødvendig å dispensere for fristen. Jordbruket
drives under svært ulike klimatiske betingelser i vårt langstrakte land, og dette må forskriften
ta høyde for. Vi anmoder om at SLF sikrer dette ved å legge inn en mulighet for
utbedringsfrist 1. juli der klimatiske forhold tilsier det.

Med hilsen

Torhild Gjølme Karianne Holm-Varsi
landbruksdirektør fylkesjordsjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.


