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Hsringsvar på samordning og revisjon av erstatningsforskrifter 

Vi viser til haringsbrev av 06.05.2004 der falgende forsknfter er sendt på haring: 
- Forsknft om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner 
- Forsknft om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og 

honningproduksj onen 
- Forskrift om erstatning ved katastrofetap i husdyrhold 

SLF har gått gjennom forskriftene med tilharende haringstekst og har falgende kommentarer 
til haringsforslaget: 

Under pkt 4. som omhandler Forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i 
plante- og husdyrproduksjonen, 5 1 1 Erstatning for flytterestriksjoner på bier, 2.avsnitt står 
det at erstatning beregnes etter dokumentert giennomsnittsproduksjon de siste 5 årene og 
pris i restriksjonsåret. Erstatning for flytterestriksjoner på bier lå tidligere inn under 
Forslaifl om erstatning for svikt i honningproduksjonen og det var den samme 
beregningsmåten for disse ordningene. I forbindelse med at erstatning for flytterestriksjoner 
på bier er flyttet til Forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og 
husdyrproduksjon har SLF tenkt at den samme beregningsmåten skal benyttes som til enhver 
tid er gjeldende for Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og 
honningproduksjon, med en justering for ulik egenandel. SLF foreslår med dette at 2. avsnitt 
under 5 1 1 byttes ut med lik tekst som 1. og 2. ledd under 5 6 i Forskrift om erstatning ved 
klimabetingede skader i plante-og honningproduksjon. Ny tekst som 2. ledd til 5 11 vil da bli 
slik: 

For svikt i honningproduhjon kan det gis erstatning når det oppstår svikt i honningmengde i 
forhold til gjennomsnittsproduksjon i kilo per produksjonsku be. Erstatningsutmålingen 
baseres på dokumentert produksjon og pris. 

Antall år som gjennomsnittsproduksjonen er basert på vil bli den samme som i Forskrift om 
erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og omtales nzrmere i 
rundskriv og saknadsskjema. Etter gjeldende regelverk vil gje~omsnittsproduksjonen vzre 
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dokumentert honningproduksjon i kg per produksjonskube i gjennomsnitt for de siste tre 
årene uten erstatningsberettiget svikt f0r skadeåret. 

SLF har ingen andre kommentarer til forskrifisutkastene. 
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