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1. Grunnopplysninger
Etternavn (representant for foretak/ innehaver enkeltmannsforetak) Fødselsnr. (11 siffer) Organisasjonsnr. (9 siffer)

For- og mellomnavn Telefonnr. Mob.nr.

Adresse Postnr. Poststed Kontonr.

Foretakets driftssenter

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kryss av dersom foretaket mottar produksjonstilskudd til økologisk landbruk   
Antall dekar økologisk areal i vekstgruppen

Skadeår Dato mottatt av kommunen Kommunens stempel og underskrift

3. Korn- og oljevekster de seks siste år før skadeåret

Årstall før skadeåret i stigende rekkefølge

Kornareal, dekar

Oljevekstareal, dekar

Totalavling i kg

Totalavling i kg pr. dekar

Erstatning forutsetter at du eller kommunen kan dokumentere
at det er en klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten

Søknadsfrist 31. oktober
 

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter ligger
 Elektronisk søknad kan sendes inn via Altinn

 Se www.landbruksdirektoratet.no eller ta kontakt med kommunen

2. Skadeårsak og skadeomfang

Beskriv klimaforholdene og skadeårsaker i vekstsesongen og hvordan de påvirket avlingen. Anslå prosenten av avlingssvikten som skyldes 
klimatiske forhold. Andre viktige årsaker skal også angis og beskrives. 

Beskrivelse
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6a. Annet frø til modning de seks siste år og skadeåret
Vekst

Skadeåret

Årstall i stigende rekkefølge

Totalt areal i dekar

Derav uhøstet areal i dekar

Totalavling i kg

Totalavling i kg pr. dekar

5. Skadeårets areal av korn- og oljevekster

Hvete Rug/rughvete Bygg Havre Oljevekster

Areal, dekar

Derav uhøstet areal, dekar

7. Kommunens kontroll mot søknad om produksjonstilskudd i skadeåret

Hvete Rug/rughvete Bygg Havre Oljevekster Annet frø

Areal, dekar

Derav uhøstet areal, dekar

6b. Annet frø til modning de seks siste år og skadeåret
Vekst

Skadeåret

Årstall i stigende rekkefølge

Totalt areal i dekar

Derav uhøstet areal i dekar

Totalavling i kg

Totalavling i kg pr. dekar

4. Skadeårets avling av korn- og oljevekster

Totalavling i skadeåret (dvs. solgt, brukt på egen eiendom, på lager)

Hvete Rug/rughvete Bygg Havre Oljevekster

Totalavling i kg

Jeg har mer korn på lager       Ja    Nei Jeg bruker egen tresker       Ja    Nei

8. Dårligste år av gjennomsnittsperioden

Dårligste år Se rettledning for søker, felt 12
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11. Kommunens påtegning
Melding om avlingssvikt er mottatt, dato

Feltkontroll utført?     Ja    Nei
Dato for feltkontroll

          Nødvendig dokumentasjon er vedlagt

Kommunens vurdering av skadeårsak og andre merknader

   Tilrådd      Ikke tilrådd

Sted og dato Kommunens underskrift

9. Søkerens øvrige merknader og underskrift

Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte. Jeg er kjent med vilkårene i forskrift om erstatning og tilskudd ved 
klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. Jeg godtar at forvaltningen innhenter de nødvendige opplysninger fra ligningsmyndi-
gheter og/eller omsetningsledd, at forvaltningen foretar nødvendig kontroll på foretaket og at for mye utbetalt erstatning kan bli krevd tilbake-
betalt eller bli trukket i andre tilskudd.
Sted og dato Søkers underskrift

10. Regnskapskontorets underskrift

Opplysningene er i samsvar med regnskapets hovedbok og næringsoppgavene.

Sted og dato  Underskrift
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12. Rettledning for søkeren

Felt 1
Foretakets driftssenter identifiseres med hovednummer (kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og festenummer), og det skal være 
sammenfallende med det som oppgis i søknad om produksjonstilskudd. 

Felt 2
Erstatning forutsetter at klimatisk skade som årsak til avlingssvikten er godt dokumentert. God dokumentasjon kan f.eks. være bekreftelse av 
klimaskade fra kommunen eller et profesjonelt fagmiljø, påvist skadeomfang i nærliggende område, bilder og meteorologiske data. Meld fra 
til kommunen så raskt som mulig for å gi kommunen mulighet til å kontrollere årsaken til skaden. I de tilfellene kommunen ikke har vært på 
feltkontroll, er god dokumentasjon fra søker avgjørende for retten til erstatning.

Den klimatiske skaden skal i felt 2 i søknadsskjemaet beskrives utførlig. Dette vil gi kommune og fylkesmann viktig informasjon for vurdering 
av saken.

Felt 3
Søkeren skal oppgi totalt areal (summen av eget og leid) av korn- og oljevekster på foretaket pr. 31. juli for hvert av de seks siste årene før 
skadeåret i stigende rekkefølge etter årstall. Arealene skal oppgis i hele dekar og være samsvarende med arealer i søknad om produksjonstil-
skudd. Søker oppgir også totalavling i kg og kg pr. dekar for de enkelte årene.

Felt 4      
Søkeren skal oppgi all avling av korn- og oljevekster produsert på eget og leid areal i skadeåret. Avlingen skal oppgis i omregnet tørr vare i kg 
(for korn 15% vann, for oljevekster 8% vann). Avling som er brukt på eget foretak, hjemmemalt korn, valset korn m.m. inngår i totalavlingen og 
skal dokumenteres. Søkeren skal oppgi om det er mer korn på lager. Søker skal også oppgi om egen tresker brukes i høstearbeidet.

Felt 5
Søkeren skal oppgi totalt areal (summen av eget og leid) pr. 31. juli i skadeåret for hvete, rug og rughvete, bygg, havre og oljevekster på fore-
taket. I tillegg skal søkeren oppgi eventuelt uhøstet areal i skadeåret. Arealene skal oppgis i hele dekar. Arealene skal være i samsvar med 
tilsvarende arealer i søknad om produksjonstilskudd.

Felt 6a-6b
Fylles ut av de som har produksjon av «annet frø til modning» som engfrø, erter og bønner samt korn til krossing. Søkeren skal her fylle ut op-
plysninger om de vekstene i vekstgruppen korn som er dyrket i skadeåret og som ikke fanges opp av benevningen korn- og oljevekster: Erter 
og bønner til konservering, engfrø og annet frø til modning. Korn til krossing oppgis også her. Det er avsatt plass for inntil to vekster. Ved flere 
enn to vekster benyttes to eller flere skjemaer. Søkeren skal også oppgi gjenleggsarealer uten dekkvekst til engfrø.

For hvert av årene, de seks foregående år og skadeåret, skal søkeren oppgi totalt areal (summen av eget og leid) av alle aktuelle vekster 
som inngår i vekstgruppen korn på foretaket i skadeåret. I tillegg skal søkeren oppgi eventuelt uhøstet areal i skadeåret. Arealene skal være i 
samsvar med tilsvarende arealer i søknad om produksjonstilskudd.

Søkeren skal oppgi totalavling i kg og i kg pr. dekar av alle aktuelle vekster som inngår i vekstgruppen Korn, som er produsert på eget og leid 
areal for hvert produksjonsår. 

Summen av all solgt og brukt vare på eget foretak før dags dato og all vare på lager pr. dags dato mv. skal inngå i søkerens oppgitte avling-
stall. Oppgavene skal være dokumentert og i samsvar med regnskapets hovedbok og næringsoppgavene. 

Felt 8
Søker gis mulighet for å ta ut det dårligste året fra gjennomsnittsperioden. Søker velger hvilket av de seks siste årene som ikke skal inngå 
som grunnlag for gjennomsnittsavlingen. Valg av ”dårligste år” foretas samlet for alle vekster innen vekstgruppen. Dersom søker ikke tar ut et 
år, er det de siste fem år før skadeåret som legges til grunn for beregningen. Søkerens valg av “dårligste år” forenkles ved bruk av elektronisk 
søknad via Altinn.

13. Rettledning for forvaltningen
Kommunen skal kontrollere at søkerens oppgitte areal av de enkelte vekster er i samsvar med areal registrert i søknad om produksjonstil-
skudd. I tillegg skal kommunen bekrefte eventuelt uhøstet areal i skadeåret.

Felt 10
Regnskapskontoret bekrefter med sin underskrift at opplysningene er hentet fra regnskap og er i samsvar med næringsoppgavene.

Felt 11
Kommunen skal foreta feltkontroll på minst 10 prosent av foretakene der det er meldt fra om avlingssvikt. 
Kommunen skal påse at det kun blir gitt erstatning ved avlingssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold. 
Kommunen skal gi uttalelse i samtlige søknader.
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