Søknad om erstatning ved avlingssvikt
Vekstgruppe frukt
Erstatning føreset at du eller kommunen kan dokumentere
at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikta.
Søknadsfrist 31. oktober
Søknaden sendast kommunen der føretaket sitt driftssenter ligg
Elektronisk søknad sendast inn via Altinn
Sjå www.landbruksdirektoratet.no eller ta kontakt med kommunen

Tøm skjema
Skadeår

Dato motteke av kommunen

Kommunen sitt stempel og underskrift

1. Grunnopplysningar
Etternamn (representant for føretak/ innehavar enkeltmannsforetak)

Fødselsnr. (11 siffer)

Organisasjonsnr. (9 siffer)

For- og mellomnamn

Telefonnr.

Mob.nr.

Postnr.

Poststad

Kontonr.

Gardsnr.

Bruksnr.

Festenr.

Adresse

Føretaket sitt driftssenter
Kommunenr.

Kryss av dersom føretaket mottek produksjonstilskot til økologisk landbruk

Tal på dekar økologisk areal i vekstgruppa

2. Skadeårsak og skadeomfang
Beskriv klimaforholda og skadeårsakar i vekstsesongen og korleis dei påverka avlinga. Anslå prosenten av avlingssvikta som skuldast klimatiske tilhøve. Angi og beskriv andre viktige årsaker her.
Beskriving

3a. Gjennomsnittsår og skadeår
Planteår

Vekst

Skadeåret

Årstal i stigande rekkjefølgd
Totalt areal eige og leid, dekar
Derav ikkje i bæring, dekar

versjon 1.1 - 12.09.2017

Derav uhausta areal, dekar
Totalavling i kg
Totalavling i kg pr. dekar
Totalsal i kr, sjå rettleiing for
søkjar, felt 7
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3b. Gjennomsnittsår og skadeår
Planteår

Vekst

Skadeåret

Årstal i stigande rekkjefølgd
Totalt areal eige og leid, dekar
Derav ikkje i bæring, dekar
Derav uhausta areal, dekar
Totalavling i kg
Totalavling i kg pr. dekar
Totalsal i kr, sjå rettleiing for
søkjar, felt 7

3c. Gjennomsnittsår og skadeår
Planteår

Vekst

Skadeåret

Årstal i stigande rekkjefølgd
Totalt areal eige og leid, dekar
Derav ikkje i bæring, dekar
Derav uhausta areal, dekar
Totalavling i kg
Totalavling i kg pr. dekar
Totalsal i kr, sjå rettleiing for
søkjar, felt 7

3d. Gjennomsnittsår og skadeår
Planteår

Vekst

Skadeåret

Årstal i stigande rekkjefølgd
Totalt areal eige og leid, dekar
Derav ikkje i bæring, dekar
Derav uhausta areal, dekar
Totalavling i kg
Totalavling i kg pr. dekar

versjon 1.1 - 12.09.2017

Totalsal i kr, sjå rettleiing for
søkjar, felt 7

4. Dårlegaste år av gjennomsnittsperioden
Dårlegaste år
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4. Dei øvrige merknadane og underskrift til søkjaren
Eg har søkt erstatning frå andre kjelder og/eller har forsikring som dekkjer heile/delar av tapet
Beskriving av anna erstatning/forsikring

Eg stadfestar at opplysningane i søknaden er fullstendige og korrekte. Eg er kjend med forskriftene om erstatning og tilskot ved
klimabetinga skader i plante- og honningproduksjon. Eg godtek at forvaltninga innhenta dei naudsynte opplysningane frå
likningsmyndigheitane og/eller omsetningsledd, at forvaltninga gjer naudsynt kontroll på føretaket og at for mykje utbetalt
erstatning kan bli kravd tilbakebetalt eller bli trekt i anna tilskot.
Stad og dato

Underskrift

5. Underskrifta til rekneskapskontoret
Opplysningane er henta frå rekneskapen til søkjaren, og er i samsvar med hovudbok og naudsynte underbilag.
Stad og dato

Underskrift

6. Påteikning frå kommunen
Melding om avlingssvikt er motteke, dato

Feltkontroll utført?

Ja

Nei

Dato for feltkontroll

Naudsynt dokumentasjon er vedlagt
Kommunen si vurdering av skadeårsak og andre merknader

Tilrådd

Kommunen sitt stempel og underskrift

versjon 1.1 - 12.09.2017

Stad og dato

Ikkje tilrådd
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7. Rettleiing for søkjaren
Felt 1
Driftssenteret til føretaket blir identifisert med hovudnummer (kommunenummer, gardsnummer, bruksnummer og festenummer), og det skal
vere samsvar med søknad om produksjonstilskot.
Felt 2
Erstatning føreset at klimatisk skade som årsak til avlingssvikta er godt dokumentert. God dokumentasjon kan til dømes vera stadfesting av
klimaskade frå kommunen eller eit profesjonelt fagmiljø, at ein kan påvise omfang av skaden i nærliggande område, bilete eller meteorologiske data. Meld i frå til kommunen så raskt som mogleg for å gi kommunen høve til å kontrollera årsaken til skaden. I dei tilfella kommunen
ikkje har vore på feltkontroll, er god dokumentasjon frå søkjar avgjerande for retten til erstatning.
Felt 3
Søkjaren skal fylle ut opplysningar om skadeåret og dei seks foregående åra, for dei vekster som inngår i vekstgruppa Frukt som er dyrka i
skadeåret.
Summen av all seld vare, all vare brukt på eige føretak før dags dato, all vare på lager pr. dags dato mv. skal inngå i søkjaren sine oppgjevne
avlingstal. Oppgåvene skal vere i samsvar med næringsoppgåvene og rekneskapets hovudbok.
“Totalsal i kroner” kan brukast der fylkesmannen har fatta vedtak om at klimabetinga forringing av kvalitet i frukt- og bærproduksjon kan
reknast som erstatningsmessig avlingssvikt. Forutsetninga for eit slikt vedtak er at skaden er forårsaka av haglskade, store nedbørsmengder
eller frost, jf. Landbruksdirektoratets rundskriv 2016-29 pkt. 2.1.2.
Rundskrivet finn du på vår nettside www.landbruksdirektoratet.no.
Felt 4
Det er dei fem siste åra som leggjast til grunn for gjenomsnittsberekningane. Søkjaren har høve til å ta ut det dårlegaste året av gjennomsnitts-perioden. Dette kan erstattast med siste år før gjennomsnittsperioden. Søkjaren vel av dei siste seks år kva for fem år som skal inngå
som grunnlag for gjennomsnittsavlinga. Dersom søkjar ikkje tek ut eit år, er det dei siste fem åra før skadeåret som vert lagt til grunn for
utrekninga.

8. Rettleiing for rekneskapskontor og forvaltninga
Felt 3
Kommunen skal kontrollere at søkjarens oppgjevne areal av alle aktuelle vekstar i vekstgruppa Frukt på føretaket er i samsvar med areal
registrert i søknad om produksjonstilskot for kvart av åra. Kommunen skal og bekrefte eventuelt uhausta areal i skadeåret.
Rekneskapskontoret bekrefter med si underskrift at opplysningane er henta frå rekneskap og at dei er i samsvar med næringsoppgåvene.
Kommunen skal sjå til at naudsynt dokumentasjon ligg føre og at opplysningane om totalavling i kg og eventuelt totalsal i kroner samsvarer
med oppgjevne dokumentasjon.
Felt 6
Kommunen skal foreta feltkontroll på minst 10 prosent av føretaka der det er meldt i frå om avlingssvikt. Kommunen skal sjå til at det berre
vert gjeve erstatning for avlingssvikt som er forårsaka av klimatiske tilhøve.

versjon 1.1 - 12.09.2017

Kommunen skal gje uttale i alle søknader.
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