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SAMORDNING OG REVISJON AV ERSTATNINGSFORSKRIFTER - 
H0RINGSUTTALELSE FRA NORSK SAU- OG GEITALSLAG 

Viser til bringsbrev datert 6. mai 2004, samt samtale 21. juni 2004 mellom Ragnhild G. 
Vikesland og Arve Gladheim ang. utsettelse for hmingsuttalelse fia NSG. 

Norsk Sau- og Geitalslag har gjennomgått bringsdokumentene og, så langt dette lar seg gjare 
med de forutsetninger som er lagt til grunn, foretatt vurderinger av konsekvenser i forbindelse 
med omleggingen. 
Generelt vil vi si at dette er et komplekst område å forholde seg til. Haringsdokumentene er 
uoversiktlige. 

NSG ser det som positivt at det blir lagt opp til en samordning av de ulike ordningene som 
kan gjare det greiere for sakeme å vite hvor de skal henvende seg til i forbindelse med 
s0knader etc. Samtidig er NSG, som hovedorganisasjon for småfeholderne i Norge, opptatt av 
at erstatningsordningene m& reflektere kostnadsnivået med oppståtte situasjoner og at 
endringer ikke må fare til dårligere lasninger for næringa. 

Naturlig nok er det i haringsuttalelsen fra NSG lagt vekt på det som omhandler Forskrift om 
erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon. 

Forskrift om erstatning etter offentlige palegg og restriksjoner i plante- og 
husdyrproduksjon 

Innledning 
Hensikten med erstatningsordningen har vært, og sies fortsatt å være, å gjme det lettere å 
starte opp igjen med dyr etter nedslakting. Slik den nye ordningen tegner til h bli er det 
tvilsomt om den viderefarer dette prinsippet fullt ut fia den gamle ordningen. Det er imidlertid 
vanskelig å beregne dette eksakt, så lenge det er flere uavklarte variabler i regnestykket. I 
forslag til ny forskrift foresllis det at sparte kostnader skal trekkes fra ( 5  5) og at Statens 
landbniksforvaltning skal fastsette standardsatser for tapte produksjonstillegg ( 5  10). Hva som 
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eksakt ligger i dette vites ikke per dato. I våre beregninger på hvordan den nye ordningen vil 
slå ut akonomisk har vi sttattet oss til bringsbrevets forutsetninger for beregning av 
standardsatser etter 5 10. Derimot har vi ikke trukket fra eventuelle sparte kostnader, da det er 
b y s t  uklart hva som skal tas med. Derfor må våre beregninger ses på som det absolutt 
gunstigste utslag av ny ordning. Det negative utslaget vil 0ke i takt med de 
kostnadsreduksjoner som eventuelt regnes inn. 

Det at tilskuddsutbetalingene blir mindre enn de har vært, hvilket våre beregninger 
viser, vil slå svært uheldig ut for brukerne som msker å starte på nytt. 

Våre beregninger viser en redusert tilskuddsutbetaling på mellom 200 000 og 300 000 
kroner for sauebruk med pålagt nedslakting og en minus på opp mot 100 000 kroner for de 
som velger frivillig nedslakting. Hvor mye en vil tape på omleggingen i forhold til dagens 
ordning, avhenger av når på året en far pålegg om nedslakting eller restriksjoner mot å slippe 
på fellesbeite og sj~lsagt med besetningsstmrelse. 

Eksemplene nedenfor bygger på utregninger for bruk med 130 vinterfôra sauer som 
ligger i grovfôrsone 5 og distriktssone 2. 

Eksempel 2: Pålegglrestriksjoner gis 1. juni 
I Foreslhtt ordning i forhold I 

Eksempel 1: Pålegg/restriksjoner gis 1. februar 

Pålagt nedslakting 
Innkjap av 130 sayelam 44 mnd. etter pålegget. 
Innkj 0p av 65 sayelam 44 mnd. etter pålegget. 
"Frivillig" nedslakting 
Innkjgp av 130 s~yelam 9 mnd. etter pålegget. 
Innkjtap av 65 seyelam 9 mnd etter pålegget. 

Foreslått ordning i forhold 
til dagens (kr) 

- 230 295 
- 259 730 

- 19 243 
- 49 258 

Pålagt nedslakting 
Innkjgp av 130 seyelam 40 mnd. etter pålegget. 
Innkjep av 65 sayelam 40 mnd. etter pålegget. 
"Frivillig" nedslakting 
Innkjap av 130 seyelam 4 mnd. etter pålegget. 
Innkjap av 65 sayelam 4 mnd etter pålegget. 

til dagens (kr) 

- 230 295 
- 259 730 

8 057 
- 21 958 

Eksempel 3: Pålegghestriksjoner gis 1. november 

Pålagt nedslakting 
Innkj~p av 130 s0yela.t-n 40 mnd. etter pålegget. 
Innkjap av 65 s~yelarn 40 mnd. etter pålegget. 
"Frivillig" nedslakting 

Foreslått ordning i forhold 
til dagens (kr) 

- 157 420 
- 189 115 

Innkjap av 130 sayelam 4 mnd. etter pålegget. 
Innkj~p av 65 seyelam 4 mnd etter pålegget. 

- 64 818 
- 92 573 



Kommentarer til de ulike paragrafene 

tj 2 Virkeområde 
Denne paragrafen tar for seg hvem som har krav på erstatning. A sette ei grense ved å ikke 
utbetale tilskudd til de med mindre omsetning enn 30.000 kroner de siste 12 månedene, vil i 
praksis si at alle sauebruk med mindre enn 25-30 vintefira sayer, dersom det ikke finnes 
annen næringsproduksjon på gården, er utelatt fra ordningen. Sjal om disse brukerne sikkert 
vil klare seg akonomisk, i og med at de må ha andre inntekter, blir sparsmålet mer om ei slik 
grense tjener resten av saueholdet. Dersom slike bruk faller utenom tilskuddsordningen kan en 
oppleve at disse for eksempel vil være svært tilbakeholdne med å rapportere om selvdade dyr, 
på tross av at det er en plikt om å melde fra om dette til Mattilsynet. I så fall vil det være svært 
betenkelig med tanke på den norske husdyrhelsa. 

g 4 Generelle vilkår 
Andre avsnitt sier at "For erstatning etter matloven J 22 tredje ledd og J 31 er det et vilkar at 
tapet ikke kan dekkes gjennom en alminnelig forsikringsordning eller at den pålegget retter 
seg mot (sakeren) ikke får dekket tapet på annen måte. " 

På side 12 i bringsbrevet slås det fast at per dato, anses ikke slike tap som omfattes av 
den forskriften a vzre dekket av alminnelige forsikringsordninger. På tross av denne 
avklaringen skaper forbeholdet i 5 4 usikkerhet. Usikkerheten går på hvem som skal avgjare 
om de alminnelige forsikringsordningene til en hver tid er gode nok. Skal det være opp til 
Staten ved Statens landbruksforvaltning å avgjare dette alene, eller hvordan er dette tenkt? 

g 5 Fradrag i erstatningen 
I paragrafens siste setning står det at sparte kostnader som falge av pålegget, skal trekkes fra 
ved erstatningsberegningen. Denne setningen skaper usikkerhet. Sparsmålet som er ubesvart, 
er hva og hvor mye dette vil dreie seg om og hvem som skal regne ut de sparte kostnadene? 

6 Minsteutbetaling og egenandel 
I denne paragrafen er det innfart en egenandel på 20 % for erstatning for dyra for de som 
velger såkalt frivillig nedslakting. Dette er et nytt prinsipp, men er ment å skulle jevne ut 
forskjellen mellom de foreslåtte standardsatsene og de gamle satsene på 1.100 eller 1.900 
kroner. Ved å sammenligne den gamle tilskuddsordningen med den foreslåtte vil en se at det 
en får mer i erstatning for dyra vil bli mer enn oppspist av reduserte produksjonstillegg i de 
påfalgende åra. 

8 7 Erstatning etter offentlige pålegg 
Erstatning for dyra vil bli som far, det vil si etter standardsatser. Et greit prinsipp som 
viderefarer dagens praksis. 

Hus, gjadsel, fôr, redskapedmaskiner og annet materielllinventar som er pålagt destruert 
erstattes med verdien på påleggstidspunktet. Det usikre her blir verdisettingen av dette. 
Hvordan er det tenkt? Far en kan si mer konkret om dette må en vite mer om prinsippet for 
verdi fast setting en. 

Videre heter det i 3. punkt i denne paragrafen at standardhevning skal komme til fratrekk. 
Både verdi på påleggstidspunktet og fratrekk for standardhevning må mdvendig vis fare til 
skjann. Når en samtidig har foreslått å forlate prinsippet med lensmannsskjann blir sparsmålet 
hem og hvordan dette er tenkt lest? Her ligger en stor usikkerhet i erstatningsordningen som 
kan skape mange tvister. 



Dagens regime for bekjempelse av Nor98 gir en valgmulighet mellom å slakte ned hele 
besetningen med full sanering, eller å slakte ned bare bestemte Prp-genotyper. Vi forutsetter 
at uansett hva en velger så vil alle slakta dyra bli erstattet etter 5 7. 

5 9 Erstatning etter frivillig nedslakting av sauebesetninger 
Prinsippet om å benytte standardsatser som skal bygge på fratrekk for slakte- og ullinntekter, 
sparte kostnader og en egenandel på 20 %, har vi alt kommentert. 
Under punkt 2. i denne paragrafen er det forslag om å begrense tilskudd til enkle 
saneringstiltak til kr 340 per sau som er eldre enn 1 år. Dette vil slå svært uheldig ut for 
besetninger som er under oppbygging. Både nyetablerte og besetninger med store tap, for 
eksempel pga. rowilt, vil komme dårligere ut en dagens ordning. Her bar det gis muligheter 
for å vurdere slike tilfeller spesielt. 

10 Erstatning for tap i en pålagt oppholdsperiode 
Her har en forlatt prinsippet om a få beholde arealtillegget, beitetillegget og husdyrtillegget i 
oppholdsperioden pluss tre år, etter at en har startet på nytt. Det foreslås nå å gi en 
standarderstatning fastsatt av Statens landbruksforvaltning. Denne satsen vites ikke per dato, 
hvilket skaper stor usikkerhet. Vider vil det kun være de besetninger som er pålagt en 
oppholdsperiode ut over 6 måneder som vil fa denne erstatningen. 

I bringsbrevet har en foreslått at det skal trekkes 30 % av produksjonstillegga regnet 
ut fra dyretallet far pålegget. I forskriften står ikke noe om dette, men som nevnt at Staten 
landbruksforvaltning skal fastsette standardsatser. 

Konklusjon: 
Konklusjonen bygger på utregninger der en har sammenlignet dagens tilskuddsordning med 
de erstatninger som er foreslåtte i tilsendte forskrift. Se ekseplene ovenfor og vedlagte 
utregning. 

De nye forskriftene vil slå akonomisk negativt ut for besetninger som f h  pålagt 
nedslakting. Grunnen til dette skyldes at en bare får erstatning av produksjonstillegga i den 
tida en er uten husdyr og ikke som tidligere også i tre år etter at en har startet opp igjen. Det 
akonomiske tapet, i forhold til dagens ordning, varierer med når på året en får pålegget. 

Noe av det samme kan en si om forslaget sett i forhold til finvillig nedslakting. Når på 
året pålegget kommer har betydning for hvordan en kommer ut akonomisk. De som får 
palegget mitt på året vil komme best ut akonomisk, dersom de får muligheter for å ha dyra 
fram til slaktesesongen på hasten. De som får pålegget på slutten av året, eller på vinteren, vil 
tape på ordningen i forhold til dagens. At noen med frivillig nedslakting tjener litt på 
omleggingen må sees i lyset av at det også her har vært starst missrwye med dagens ordning. 

De som mener de må bruke mer tid på oppbygging av ny besetning vil lide det starste 
tapet. 

Norsk Sau- og Geitalslag vil foreslå fdkende: 
1. 5 2 må endres slik at alle sauebruk har muligheter for å få erstatning, uavhengig av 

produksj onsomfang. 
2. Egenandelen på 20 % på erstatning for dyra, for de som slakter ned frivillig, må 

fjernes. 
3. Det må som nå gis full erstatning for tapte produksjonstillegg i tre år etter oppstart, 

både for de som får pålegg om nedslakting og de som velger å slakte ned fi-ivillig etter 
pålegg om å ikke slippe på fellesbeite. Det vil si at det ikke innfares standardsatser 
med bakgrunn i 30 % trekk, slik det er foreslått i bringsbrevet. 



Ang. nedforing i forbindelse med radioaktiv forurensning: 
tj tj 12- 1 5 Erstatning for nedforing på grunn av radioaktivitet. 
* Ordningen må gi erstatning etter satser som avspeiler den relle 
kostnadssituasjon forbundet med tiltakene. Dagens satser er statiske og har 
vært på samme nivå i svært lang tid. 
* Ekstraordinær kompensasjon må viderefgres. Situasjonen etter Tsjernobyl har 
stabilisert seg, men det må tas W d e  for at nye akutte situasjoner kan 
oppstå. 
* Kostnader forbundet med utbetaling/drift av ordningen må ikke strykes, uten 
en reell vurdering av Qlkesmennenes tilgjengelige ressurser til å overta 
disse oppgavene. 

Med hilsen 
Norsk Sau- og Geitalslag 

Odd E. Risan - s - 
Leder Generalsekretær 

Vedlegg: Ny erstatningsordning ved nedslakting - beregninger 



Ny erstatningsordning ved nedslakting - beregninger: 
Utarbeidet juni 2004 av Arne Flatebe, Norsk Sau- og Geitalslag i forbindelse med hering på 
"Samordning og revisjon av erstatningsforskrifler" 

Nedslakting av : 

Distriktstilskuddson 
Arealtilskuddsone 

Grovfôrareal : 
Dyr på utmarksbeite 

100 s q e r  
30 sqelam 
2 

5 

130 dekar 
325 dyr 

Sl.vekt sqer:  28,70 

Sl.vek lam: 18,OO 
Ullvekt 1,80 
Pris sauekj . : 15,OO 

Pris lamrnekj . : 39,05 
Pris ull: 35,OO 

EKSEMPEL 1. PALEGG IRESTRIKSJONER GIS 1. FEBRUAR: 

Pålagt nedslakting - 3+3 &r opphold og oppstartinrrsperiode 

Alternativ l : Kj~per 

Oppholdsper. 
Oppholdsper. 
Oppholdsper. 
Oppholdsper. 

1. h e t  etter nedsl. 
1. &et etter nedsl. 
2. &et etter nedsl. 
2. &et etter nedsl. 
3. &et etter nedsl. 
3. h e t  etter nedsl. 

Erstatning I dag Forslag I dag Forslag 
Sayer 290 O00 290 000 2 900 2 900 

sqelarn 45 000 45 000 1 500 1 500 
Drektighetstillegg 113 880 113 880 438 438 
Frakt av dyr 13 O00 13 O00 1 00 1 00 

SUM 461 880 461 880 

nn 130 sayelam hasten 3. år etter pålegget: 

Tilskudd Antall ar 
Areal 152 490 152 490 3 3 

Dyr 136 725 136 725 3 3 
Utm.beite 81 900 81 900 3 3 

Bunn fradrag (16 500) (16 500) 3 3 

3 0% fiatrekk tilskudd (106 385) 
Antall tilskuddsberet. dyr 

Dyretillegget 45 575 - 100 O 

Beitetillegget 27 300 - 325 O 

Dyretillegget 45 575 - 1 00 0 

Beitetillegget 27 300 21 840 325 260 
Dyretillegget 45 575 45 575 1 00 1 00 

Beitetillegget 27 300 27 300 325 325 
S U M  TILSKUDD 573 240 342 946 

ISUM ERST. + TILSK l 035 120 804 826 1 



Alternativ 2: Kjaper inn 65 sayelam hasten 3. &r etter pålegget 

Oppholdsper. 
Oppholdsper. 
Oppholdsper. 
Oppholdsper. 

1. h e t  etter nedsl. 
1. &et etter nedsl. 
2. h e t  etter nedsl. 
2. h e t  etter nedsl. 
3. &et etter nedsl. 
3. h e t  etter nedsl. 

Tilskudd 
Areal 

Dyr 
Utm. beite 
Bunnfiadrag 
30% fratrekk tilskudd 

Dyretillegget 
Beitetillegget 
Dyretillegget 
Beitetillegget 
Dyretillegget 
Beitetillegget 
SUM TILSKUDD 

Antall ar 
152 490 3 3 

136 725 3 3 

81 900 3 3 

(16 500) 3 3 
(106 385) 

Antall tilskuddsberet. dyr 
- 1 O0 o 

325 O 
- 1 O0 o 

10 920 325 130 
34 200 1 O0 60 
20 160 325 240 
313 511 

SUM ERST. + TILSK l 035 120 
(259 775 391 730) 1 

Frivillig nedslakting. Under 6. mnd pålagt o~phold. 
Slakter ned umiddelbart, kjaper nye dyr på hasten 

Erstatning I dag Forslag I dag Forslag 
Swer 190 O00 290 O00 1 900 2 900 
stayelarn 57 000 45 000 1 900 1 500 
Drektighetstillegg 113 880 438 
Frakt av dyr 13 O00 1 00 

Fratrekk slakteoppgi 0r (71 076) 
Fratrekk ull (8 190) 
Egenandel 20% (76 523) 
SUM ERSTATNING 247 000 306 092 



Alternativ l : Kjaper inn l30 stayelam pa hasten: 

Nedslaktingsåret 
Nedslaktingsåret 
1. h e t  etter nedsl. 
1 . Aret etter nedsl. 
2. h e t  etter nedsl. 
2. Aret etter nedsl. 
3. h e t  etter nedsl, 
3. h e t  etter nedsl. 

Tilskudd 
Dyretillegget 
Beitetillegget 
Dyretillegget 
Beitetillegget 
Dyretillegget 
Beitetillegget 
Dyretillegget 
Beitetillegget 
SUM 
30% fkatrekk tilskudd 

Antall tilskuddsberet. dyr 

45 575 l o0 
- 325 

1 O0 

21 840 325 
45 575 1 O0 
27 300 325 
45 575 l O0 
27 300 325 

213 165 

SUM TILSKUDD 291 500 213 165 

I SUM ERSTATNING 538 500 
GEVINSTITAP (19 257 243) 1 

Alternativ 2: Kjaper inn 65 sayelam p6 hasten: 

Nedslaktingsåret 
Nedslaktingsåret 
1. h e t  etter nedsl. 
1. h e t  etter nedsl. 
2. Aret etter nedsl. 
2. h e t  etter nedsl. 
3. h e t  etter nedsl. 
3. h e t  etter nedsl. 

Tilskudd Antall tilskuddsberet. dyr 

Dyretillegget 45 575 45 575 1 00 1 00 
Beitetillegget 27 300 - 325 O 

Dyretillegget 45 575 - 1 00 0 
Beitetillegget 27 300 10 920 325 130 
Dyretillegget 45 575 34 200 1 00 60 
Beitetillegget 27 300 21 840 325 260 
Dyretillegget 45 575 43 315 1 O0 80 
Beitetillegget 27 300 27 300 325 325 
SUM 291 500 183 150 
30% fiatrekk tilskudd 
SUM TILSKUDD 291 500 183 150 

I SUM ERSTATNING 538 500 
GEVINSTTTAP (49 242 258) 1 



EKSEMPEL 2. PALEGG IRESTRIKSJONER 
Nedslakting av : 

GIS 1. JUNI: 
130 sayer over 1 ar 
195 lam 

Palaqt nedslakting - 3+3 Ar opohold oa oppstartinasperiode 

Erstatning I dag Forslag I dag Forslag 
Sayer 377 000 377 000 2 900 2 900 

Lam 201 825 201 825 1 035 l 035 

Frakt av dvr 13 O00 13 O00 1 00 1 00 

SUM 591 825 591 825 

Alternativ 1 og Alternativ 2 med innkjsp av dyr vil gi samme tilskudd som i Eksempel l. 
Tapene vil derfor bli de samme som i Eksempel 1 med palagt nedslakting 

Frivillia nedslakting. Under 6. mnd palasit opphold. 
Slakter ned pa hasten (innen 6 mnd.), kjsper nye dyr senere pa hgsten: 

Erstatning I dag Forslag I dag Forslag 
Swer 143 O00 377 O00 1 100 2 900 

Lam - 201 825 1 035 

Frakt av dyr 13 O00 1 00 

Fratrekk slakteoppgi @r (208 141) 
Fratrekk ull (20 475) 
Egenandel 20% (72 642) 
SUM ERSTATNING 143 000 290 567 

Alternativ 1 : Kjsper inn 130 ssyelam pa hesten: 

Nedslaktingsåret 
Nedslakting såret 
1. h e t  etter nedsl. 
1. h e t  etter nedsl. 
2. Aret etter nedsl. 
2. h e t  etter nedsl. 
3. &et etter nedsl. 
3. &et etter nedsl. 

Dyretillegget 45 575 
Beitetillegget 27 300 
Dyretillegget 45 575 
Beitetillegget 27 300 
Dyretillegget 45 575 
Beitetillegget 27 300 
Dyretillegget 45 575 
Beitetillegget 27 300 
SUM 291 500 
3 0% fiatrekk tilskudd 
SUM TILSKUDD 291 500 240 465 

I SUM ERSTATNING 538 500 
GEVINSTITAP 8 057 



Alternativ 2: Kjaper inn 65 sayelam pa hasten: 

Nedslaktingsåret 
Nedslakting såret 
1. h e t  etter nedsl. 
1. h e t  etter nedsl. 
2. h e t  etter nedsl. 
2. h e t  etter nedsl. 
3. &et etter nedsl. 
3. h e t  etter nedsl. 

Tilskudd 
Dyretillegget 45 575 
Beitetillegget 27 300 
Dyretillegget 45 575 
Beitetillegget 27 300 
Dyretillegget 45 575 
Beitetillegget 27 300 
Dyretillegget 45 575 
Beitetillegget 27 300 
SUM 291 500 
30% fratrekk tilskudd 

Antall tilskuddsberet. dyr 

45 575 l o0 1 O0 

27 300 325 325 
- 1 O0 o 

10 920 325 130 

34 200 1 O0 60 

21 840 325 260 

43 315 l O0 80 

27 300 325 325 

210 450 

SUM TILSKUDD 291 500 210 450 

I SUM ERSTATNING 538 500 
GEVINST/TAP (21 958) 1 

EKSEMPEL 3. PALEGG IRESTRIKSJONER GIS l. NOVEMBER 

Nedslakting av : 100 sqe r  
30 sqelam 
20 lam ikke tiltenkt i avl 

PBlant nedslaktinn - 3+3 Br opphold og oppstartincisperiode 

Erstatning I dag Forslag I dag Forslag 
Swer 290 O00 290 O00 2 900 2 900 

Swelam 45 000 45 000 1 500 1 500 

lam 18 O00 18 O00 900 900 

Frakt av dvr 13 O00 13 O00 1 O0 1 O0 

SUM 366 O 0 0  366 O00 



Alternativ 1 : Kjaper inn 130 sayelam hasten 3. ar etter pålegget: 

Oppholdsper. 
Oppholdsper. 
Oppholdsper. 
Oppholdsper. 

1. &et etter nedsl. 
1. h e t  etter nedsl. 
2. &et etter nedsl. 
2. Aret etter nedsl. 
3. h e t  etter nedsl. 
3. h e t  etter nedsl. 

Tilskudd 
Areal 

Dyr 
Utm. beite 
Bunnfradrag 
30% fratrekk tilskudd 

Dyretillegget 
Beitetillegget 
Dyretillegget 
Beitetillegget 
Dyretillegget 
Beitetillegget 
SUM TILSKUDD 

Anslag satser : Antall ar 

152 490 152 490 3 3 

136 725 136 725 3 3 
81 900 81 900 3 3 

(16 500) (16 500) 3 3 

(106 385) 
Antall tilskuddsberet. dyr 

45 575 1 O0 

27 300 21 840 325 

45 575 45 575 1 O0 

27 300 27 300 325 

45 575 45 575 1 O0 

27 300 27 300 325 

573 240 415 821 

ERST. + TILSK l 035 120 
(1 877 57 420) 701 1 

Alternativ 2: Kjaper inn 65 sayelam hasten 3. Ar etter pålegget 

Oppholdsper. 
Oppholdsper. 
Oppholdsper. 
Oppholdsper. 

1. &et etter nedsl. 
1. Aret etter nedsl. 
2. h e t  etter nedsl. 
2. &et etter nedsl. 
3. &et etter nedsl. 
3. &et etter nedsl. 

Tilskudd 
Areal 

Dyr 
Utm-beite 
Bunnfradrag 
30% fratrekk tilskudd 

Dyretillegget 
Beitetillegget 
Dyretillegget 
Beitetillegget 
Dyretillegget 
Beitetillegget 
SUM TILSKUDD 

Antall ar 
152 490 3 3 

136 725 3 3 

81 900 3 3 
(16 500) 3 3 

(106 385) 
Antall tilskuddsberet. dyr 

- 1 o0 

10 920 325 

34 200 1 o0 
20 160 325 

43 315 1 00 

27 300 325 

384 126 

ERST. + TILSK l 035 120 
(189 846 0°6 115) I 



Frivillig nedslaktinci. Under 6. mnd pålagt opphold. 
Slakter ned umiddelbart, kjaper nye dyr neste hast, selger grovfôret som er på lager 

Erstatning 
Ssyer 
Ssyelam 
Lam 
Frakt av dyr 
Fratrekk slakteoppgjm 
Fratrekk ull 
Egenandel 20% 

I dag Forslag I dag Forslag 
190 O00 290 O00 1 900 2 900 

57 000 45 000 l 900 1 500 
- 18 O00 900 

13 O00 1 00 

(85 134) 
(9 450) 

(54 283) 
SUM ERSTATNING 247 O00 217 133 

Alternativ 1 : Kjaper inn 130 sayelam hasten etter: 

Nedslaktingsåret 
Nedslaktingsåret 
1 .  &et etter nedsl. 
1 .  h e t  etter nedsl. 
2. &et etter nedsl. 
2. h e t  etter nedsl. 
3. Aret etter nedsl. 
3. &et etter nedsl. 

Tilskudd 
Dyretillegget 
Beitetillegget 
Dyretillegget 
Beitetillegget 
Dyretillegget 
Beitetillegget 
Dyretillegget 
Beitetillegget 
SUM 
3 0% fratrekk tilskudd 
SUM TILSKUDD 291 500 167 590 

I SUM ERSTATNING 538 500 
GEVINSTTTAP 473 (64 8181 682 1 



Alternativ 2: Kjaper inn 65 sayelam hasten etter: 

Nedslakting såret 
Nedslaktingsåret 
1 .  h e t  etter nedsl. 
1 .  h e t  etter nedsl. 
2. h e t  etter nedsl. 
2. h e t  etter nedsl. 
3. &et etter nedsl. 
3. h e t  etter nedsl. 

Tilskudd 
Dyretillegget 45 575 
Beitetillegget 27 300 
Dyretillegget 45 575 
Beitetillegget 27 300 
Dyret illegget 45 575 
Beitetillegget 27 300 
Dyretillegget 45 575 
Beitetillegget 27 300 
SUM 291 500 
30% fratrekk tilskudd 

Antall tilskuddsberet. dyr 

45 575 1 O0 1 O0 

27 300 325 325 
- 1 O0 o 

325 O 
- 1 O0 o 

10 920 325 130 

34 200 1 O0 60 

21 840 325 260 

139 835 

SUM TILSKUDD 291 500 139 835 

I SUM ERSTATNING 538 500 
GEVINSTTTAP (92 573) 


