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HQ)RING OM SAMORDNING OG REVIS JON AV ERSTATNINGSFORSKRIFTER 
Viser til h~ringsbrev av 6. mai 2004 med forslag til samordning og revisjon av 
erstatnings forskrifter. 

Norges Bir~kterlag gir h~ringssvar som kun angår bir~ktnzringen. 

Norges Bir~kterlag har ingen kommentarer til at erstatningsordningene innenfor vårt område 
fordeles på tre ulike forskrifter. 

1) Kommentar til 
forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner 

l a )  Erstatning for pålagte tiltak mot sykdommer, smittestofSer og skadegj~rere hos dyr og planter 
Norges Bir~kterlag kan ikke se at det er foreslått endringer som har betydning for birokten når det 
gjelder erstatning for pålagt avliving, ombygging eller andre tiltak i forbindelse med tiltak mot 
sykdommer hos bier. Erstatningsordningen slik den praktiseres i dag er tilfredstillende. 

Med bakgrunn i at bier regnes som et husdyr og derfor faller inn under $22 i matloven forutsetter vi 
at ordningen gjelder alle som eier bier og er uendret fra det som har vzrt vanlig praksis til nå (se for 
~ v r i g  kommentar under "forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold" om bier skal 
nevnes eksplisitt eller ikke). Norges Bir~kterlag er av den oppfatning av det er svzrt viktig i 
arbeidet med å påvise smittsomme sykdommer på bier på et tidlig tidspunkt at også de mindre 
birokterne er med i erstatningsordningen. Ved at disse også er med i ordningen, vil ikke 
 kono om is kr forhold påvirke beslutningen orn en birokter skal melde fra eller ikke ved mistanke om 
en smittsom sykdom. 

l b )  Erstatning forflytterestriksjoner på bier 
I folge forslag til $ 1 1 har de som driver honningproduksjon rett til erstatning ved svikt i 
honningproduksjon som folge av vedtak om flytterestriksjoner. Vi tolker det dit hen at dette bare 
skal gjelde de som leverer merverdioppgave eller har en omsetning på minst kr 30.000,- de siste 12 
månedene. Primzrt ~ n s k e r  Norges Bir~kterlag at grensen for å vzre med i ordningen settes som i 
dag til de som har mer enn 30 bikuber. 

Flytterestriksjoner kan innfores med bakgrunn i tiltak for å begrense spredning av bisykdommer 
(forskrift om tiltak mot sykdommer på bier) eller plantesykdommer (forskrift om planter og tiltak 
mot planteskadegl~rere). Det vises i den forbindelse b1.a. til forskrift om tiltak mot pierebrann av 
27. april 2004 der det er innfort flytterestriksjon pa bikuber. 



Norges Bir~kterlag mener at det ikke bor viere egenandelen når det pålegges flytterestriksjoner og 
vil be om at denne fjernes fra forskriftsforslaget 56 3. avsnitt. Vi mener at innforing av 
flytterestriksjoner ikke bor vzre en risikofaktor som nieringsutoveren selv må b ~ r e  en del av på 
samme måte som ved avlingssvikt som folge av klimabetingede årsaker. 

2) Kommentar til 
forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjonen 
Norges Bir~kterlag så helst at en opprettholdt grensen for å vzre med i ordningen til å gjelde alle de 
som har minst 30 kuber. Men vil subsidi~rt gå inn for forslaget som foreligger om at det skal gjelde 
alle som leverer merverdioppgave eller har en omsetning på minst kr 30.000,- de siste 12 månedene. 

Norges Bir~kterlag har ingen kommentar på at egenandelen blir på samme nivå som ved 
klimabetingede skader i planteproduksjon og derved heves fra 27 til 30%. 

Erstatning ved svikt i honningproduksjon skal gis i forhold til gjennomsnittsproduksjonen. Vi kan 
ikke se at det står over hvor mange år et slik gjennomsnitt skal beregnes, men forutsetter at en 
fortsatt bruker 5 år slik det også er nevnt i forslaget til forskrift om erstatning etter offentlig pålegg 
og restriksjoner i 5 l l .  

3) Kommentar til 
forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold 
I gleldende forskrift er ikke bier nevnt eksplisitt i $ 1 formål. Bier ble definert inn under begrepet 
husdyr da bier kom inn under husdyrloven i 2000 og vi kan ikke se helt grunnen til å nevne bier 
spesielt i $ l .  Det vises i den forbindelse også til forslaget til forskrift om erstatning etter offentlige 
palegg og restriksjoner der vi regner med og forutsetter at bier går inn under begrepet husdyr. 
Dersom det kan viere tvil om dette vil vi be om at begrepet bier tas med også her. 

I dagens ordning er minstekravet til bigårdsst~rrelse satt til 30 kuber (p.g.a. at minste egenandel er 
satt til 12 kuber og egenandelen er 40%). Norges Bir~kterlag ~ n s k e r  primzrt at denne grensen 
opprettholdes, men vil sekundzrt stotte forslaget om at ordningen innsnevres noe ved at 
foretaksbegrepet innf~res og at ordningen nå kun skal gjelde de som leverer merverdioppgave eller 
har en omsetning på minst kr 30.000,- de siste 12 månedene. Norges Bir~kterlag er forn~yd med at 
egenandelen senkes til 30%. 

Norges Bir~kterlag vil imidlertid foreslå at minsteutbetalingen settes til et b e l ~ p  på storrelse med 
minsteutbetalingen ved erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. 

Norges Bir~kterlag vil i tillegg foreslå under $4 punkt c) at erstatningssummen pr 
produksjonsbifolk justeres i henhold til normale priser og settes til kr 1.500,-. 

Dersom det er noe uklart i vårt h~ringssvar eller dersom det er ~nskelig med utdyping av noen av 
våre argumenter, står vi selvf~lgelig til disposisjon. 

Med hilsen 
NORGES BIROKTERLAG 

daglig leder 


