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Protokoll fra forhandlinger 20. april mellom staten og 
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

om risikoavlastning i grøntsektoren og 
veterinærreiser 

 

 

1. Risikoavlastningsordning i grøntsektoren 

Grøntprodusenter må i disse dager ta stilling til om de skal iverksette den 

produksjonen som er planlagt for et normalt år, eller om de skal gjøre endringer i 

driftsopplegget. Innskrenking i mobilitet mellom land og strenge karanteneregler i 

mange land som følge av den pågående koronaepidemien, kan gi redusert tilgang på 

nødvendig arbeidskraft i sesongen, og da særlig innhøstingssesongen i juni-

september.  

 

For å redusere risikoen for produsentene slik at de setter i gang med planlagt 

produksjon, er partene enige om å utvide den eksisterende erstatningsordningen for 

avlingsskade med en midlertidig bestemmelse for 2020 som omfatter avlingssvikt 

som følge av mangel på arbeidskraft. Ordningen vil ha som formål å sikre 

produsenter med arbeidsintensive grøntproduksjoner mot store tap som følge av 

mangel på arbeidskraft i innhøstingen eller dersom arbeiderne som er på plass ikke 

kan få utført arbeid på grunn av pålagte restriksjoner. Dette vil kunne gi slike 

produsenter en kompensasjon dersom de ikke klarer å skaffe seg den arbeidskraften 

som er nødvendig for å høste avlingene. 

 

Partene er enige om å utforme ordningen med følgende elementer:  

- Det utarbeides en ny § 2a i Forskrift om erstatning ved klimabetingede mv. skader 

i plante- og honningproduksjon, der det kan gis erstatning til foretak som ikke har 

kunnet høste avling som følge av mangel på arbeidskraft på grunn av 

restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av koronaepidemien. Som 

tilleggsvilkår gjelder de ordinære kriteriene i § 2.  

- Det innføres et nytt ledd i § 3 om erstatninger: Er vilkårene i §2 a oppfylt, kan 

erstatning gis for uhøstede volumer på rot av frukt, bær, grønnsaker og poteter.  

- Endringene innebærer at veksthusproduksjoner med manuell høsting kan få 

utbetaling. Det lages satser i forskrift om satser for beregning av erstatning ved 

klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon (sats- og 

beregningsforskriften) som tar høyde for dette.  

- Endringene innebærer også at dersom arbeidere som er på plass ikke kan 

arbeide på grunn av pålagte restriksjoner, så vil dette kunne utgjøre en restriksjon 

i forskriftens forstand, og vilkåret for utbetaling kan anses oppfylt.  

- Eksisterende vekstgrupper videreføres. 

- Taket for utbetaling per vekstgruppe økes fra 750 000 kroner til 2 mill. kroner. 

- Egenrisikoandelen per vekstgruppe på 30. pst. videreføres. 
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- Endringen gjelder for vekstsesongen 2020. 

 

Partene er enige om at det settes av 1,5 mill. kroner i 2020 og 3,5 mill. kroner i 2021 

på overslagsbevilgningen på post 1150.71 fordi virkeområdet utvides.  

 

2. Veterinærreiser 

 

Med bakgrunn i utfordringer knyttet til koronaepidemien er partene enige om å utvide 

tilskuddstaket for andre kostnader per reise ved bruk av leid skyssbåt i satser for tilskudd til 

veterinærreiser. I tilfeller der det er nødvendig å bruke beredskapsfartøy og dette medfører 

ekstraordinære kostnader pga. koronaepidemien fastsettes maksimalt tilskudd til kr 15 000. 

 

 

Oslo 20. april 2020 

 

 

 

 

 

Kjersti Hoff Lars Petter Bartnes Viil Søyland 

   

 


