Saksgang for søknad om erstatning ved avlingssvikt – forenkling
Til alle gårdbrukere i Nes som søker om produksjonstilskudd

Søknad om erstatning ved avlingsskade 2018
Nes kommune viser til den prekære situasjonen for dyrefor og ønsker å informere om
saksgangen i søknad om erstatning ved avlingssvikt. Kommunen har følgende retningslinjer
fra Fylkesmannen:
«Alle som kan dokumentere klimabetinget svikt i avlingene, ut over 30 % av gjennomsnittet,
vil ha krav på erstatning. I de områdene som er rammet av tørke (og vi vet nå at dette gjelder
hele Østlandet), regnes dette som god nok dokumentasjon i seg selv. På bakgrunn av dette er
det ikke et krav at kommunen skal kontrollere arealene for at foretakene skal være berettiget
erstatning for klimabetinget avlingsskade.
Skaden skal likevel meldes til kommunen i vekstsesongen.
Men hvis det ikke er meldt fra, er det i seg selv ikke lenger grunn nok til å avslå/avvise en
søknad. Hvis skaden og det at den skyldes klimaskade som en ikke kan sikre seg mot er vist
godt nok, har søker fremdeles rett til erstatning. I år er tørkeskaden veldig generell og kjent
og kravet til «egen» dokumentasjon er derfor mindre.
Innmeldinger er også et viktig verktøy i forbindelse med å få et overblikk over
totalsituasjonen.»
For ytterligere informasjon se for øvrig «Om beregning av avlingssvikt og erstatning» på
Landbruksdirektoratets nettside og videre om «Presiseringer knyttet til
avlingsskadesituasjonen» med nytt rundskriv 2018-24 i høyresiden.»
Det er altså viktig å gi melding om avlingsskade, og det kan gjøres så enkelt som å sende
kommunen en mail til postmottak@nes-bu.kommune.no, denne merkes «Melding om
avlingsskade 2018». I mailen må Gårds - og bruksnummer, navn og adresse/tlf oppgis.
Kommunen vil registrere dette fortløpende. Ut fra den siste meldingene fra Fylkesmannen så
er det tilstrekkelig at kommunen får inn meldingen innen 31.august 2018.
Følgende vilkår må være innfridd for å kunne søke:
- klimabetinga avlingssvikt på mer enn 30 % av gjennomsnittsavling
- det er gitt melding til kommunen i vekstsesongen
- avlinger i skadeåret må dokumenteres (antall kg) (alle slåtter, alt areal)
Frist for innsending av selve søknaden er 31. oktober.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet.
(Det skal helst søkes via Altinn, men i 2018 kan en skrive ut papirskjema og levere det til
kommunen innen fristen 31. oktober).

Med hilsen Landbrukskontoret i Nes

