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Svar på søknad om forskudd på erstatning etter avlingssvikt, vekstgruppe
korn, søknadsnummer 39960
Vi viser til søknad om erstatning etter avlingssvikt. Søknaden er mottatt innen søknadsfristen
31. oktober. Søknaden er attestert av Sørum kommune.
Vedtak om forskuddsutbetaling
Vi har foreløpig beregnet at du kan være berettiget en erstatning inntil 53 175 kroner. Du har søkt
om et forskudd på 70 % av beregnet erstatning. Etter de opplysningene som er gitt i søknaden
utbetales 37 222 kroner til din konto.
Vedtaket er hjemlet i forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og
honningproduksjon § 3.
Fylkesmannens vurdering
Været i Oslo og Akershus i vekstsesongen 2018 har vært preget av langvarig tørke og varme som
har ført til stor avlingssvikt i hele fylket. Kommunen har vurdert at du er rammet av tørken, og at
dette er årsaken til avlingssvikten.
Kommunen har det siste året godkjent søknad om produksjonstilskudd til ditt foretak og har
attestert på at du oppfyller dette vilkåret.
Avlingstall for erter i årene 2012-2017 er skjønnsmessig fastsatt ved å bruke 80 % av foretakets
gjennomsnittlige kornavling.
Vi vurderer at vilkårene for forskudd på erstatning er oppfylt.
Beregningsinformasjon
Vekst
Forventet avling (kg) i skadeåret
(Gjs- avling x areal i skadeåret)
Trekk 30 % egenrisiko, kg
Trekk avling i skadeåret, kg
Avlingssvikt i skadeåret, kg
Avlingssvikt som skyldes klima i

Hvete

Rug og
Erter til modning og
Bygg Havre Oljefrø
rughvete
konserveserter

22 628,7

0

0

0

0

21 280

6 788,61
7 000
-8 840,09
100

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

6 384
6 417
-8 479
100
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%
Andel avlingssvikt som kan
erstattes. Beregningsgrunnlag, kg
Sats for veksten, kr pr kg
Andel avlingssvikt som kan
erstattes. Beregningsgrunnlag, kr
Sparte høstekostnader
Avlingssvikt fratrukket sparte
høstekostnader, kr
Samlet erstatningsgrunnlag, kr:

-8 840,09

0

0

0

0

-8 479

2,85

0

0

0

0

3,3

-25 194,26

0

0

0

0

-27 980,7

0

0

0

0

0

0

-25 194,26

0

0

0

0

-27 980,7

53 174,96

Opplysningsplikt og kontroll
Kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan kreve nødvendige opplysninger og
kontrollere at utbetaling av erstatning er rett.
Dersom forskuddet er utbetalt på feil grunnlag eller du likevel ikke oppfyller vilkårene etter
forskriften, kan vi kreve erstatningen tilbake. Hvis det viser seg at utbetalt forskudd er større enn
den erstatningen du har krav på, kan vi kreve tilbake differansen. Feil utbetalt erstatning kan også
motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.
Klagerett
Hvis du vil klage på vedtaket, må du gjøre det skriftlig innen tre uker fra du mottok dette brevet.
Klagen rettes til Landbruksdirektoratet, men sendes til Fylkesmannen. Fylkesmannen skal
vurdere om vi vil gjøre om vårt vedtak på grunnlag av klagen, eller om vi vil videresende klagen
til direktoratet med vår uttalelse. Les mer om retten til å klage i forvaltningsloven kapittel VI.
Når du skal levere endelig søknad om erstatning
Du som har søkt om forskudd på erstatning, trenger ikke legge inn alle opplysninger på nytt når
du skal lage endelig søknad om erstatning.
Når du kan dokumentere avlingen for 2018, kan vi beregne og utbetale endelig erstatning.
Dokumentasjon kan være kopi av oppgjørsbrev fra kornkjøper der det fremgår kvantum korrigert
for vanninnhold fordelt på kornslag.
Landbruksdirektoratet har gjort endringer i fagsystemet ELF slik at du kan sende inn de
opplysningene som mangler for en fullstendig søknad ved å opprette nye vedlegg etter at
forskuddsbehandlingen er avsluttet.
Har du spørsmål? Kontakt landbruksforvaltningen i kommunen. På
www.landbruksdirektoratet.no finner du mer informasjon om landbrukserstatninger.
Hjemmel for vedtaket
Søknaden er behandlet etter:
- «Erstatningsforskriften»
- «Sats- og beregningsforskriften»
- Rundskriv 2016-29 fra Landbruksdirektoratet
- Rundskriv 2018-24 fra Landbruksdirektoratet
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underdirektør

Kari Bjørnø Vangen
førstekonsulent
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