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Oppfølging av tiltak i forbindelse med avlingsskadesituasjonen 

 

Den langvarige tørken og varmt vær har gitt avlingssvikt over store deler av landet. I møte 

mellom statsråd Jon Georg Dale og jordbrukets organisasjoner den 23. juli 2018 ble det 

enighet om en liste med tiltak for å avhjelpe konsekvensene av tørke og avlingssvikt 

inneværende år.  

 

Slik situasjonen nå vurderes kan underskuddet av grovfôr bli så stort at det er behov for 

ekstraordinære tiltak. Departementet ber om at Landbruksdirektoratet så raskt som mulig 

informerer fylkesmenn, kommunene og andre berørte om følgende: 

 

 Det skal gis dispensasjon fra kravet om at hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket 

til dyret skjer ved beiting, jf. forskrift om produksjons- og avløsertilskudd § 3 tredje 

ledd bokstav c.  

 

 Forskuddsutbetaling av antatt erstatning kan økes fra 50 til 70 prosent, jf. forskrift om 

satser for beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og 

honningproduksjon § 3 fjerde ledd. 

 

 Arealer som er avsatt til økologisk grønngjødsling kan brukes til fôr eller beites uten at 

det vil få betydning for tilskuddet. 

 

 Arealer med fangvekster kan høstes uten at dette får betydning for tilskudd til 

fangvekster over Regionale miljøprogram (RMP).  
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Side 2 
 

Departementet vil igjen understreke viktigheten av at arbeidet med å behandle saker om 

erstatning etter avlingsskaderegelverket prioriteres, og at det settes av tilstrekkelig ressurser 

til dette arbeidet. Jordbrukets organisasjoner vil samtidig anmode berørte produsenter om å 

sende inn søknad om erstatning så snart skadeomfanget er dokumentert, slik at ikke alle 

søknadene kommer inn til forvaltningen rundt søknadsfristen den 31. oktober.  
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