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Fastsettelse
av ny forskrift om erstatning
skader i plante- og honningproduksjon

og tilskudd

ved klimabetingede

Lanclbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt ny forskrift om erstatning og
tilskudd ved klirnabetingede skader i plante- og honningproduksjonen, se vedlegg. Det
bes om at Statens landbruksforvaltning (SLF) informerer berørte aktører om denne
forskriften samtidig med informasjonen om forskriften SLF selv fastsetter fra samme
dato om satser og beregningsmetocler for erstatning og tilskudd ved klimabetingede
skader i plante- og honningproduksjonen.
Forslag til ny forskrift har vært beskrevet i høringsutkastet som ble sendt på høring den
15. april 2011. Høringsfristen var 15. juli 2011. Departementet vil i det videre redegjøre
for forskriftens endelige innhold, med bakgrunn i de innspill som ble mottatt i
forbindelse med høringen av forskriftsutkastet.
1.

BAKGRUNN

På oppdrag fra partene i jordbruksoppgjøret utredet Statens landbruksforvaltning (SLF)
i 2009/2010 erstatningsordningene for klimabetingede skader i planteproduksjonen.
Både prinsipielle og beregningstekniske sider i erstatningsutmålingen ble vurdert. I
jordbruksoppgjøret 2010 sluttet partene seg til SLFs anbefalinger. Med henvisning til
Prop. 133 S (2009-2010) om jordbruksoppgjøret 2010 —endringer i statsbudsjettet for
2010 rn.m. punkt 7.1, sendte departementet den 15. april 2011 forslag til forskrift om
erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon på
høring.
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Departementethar funnet det mest hensiktsmessigat bestemmelsersom regulerer
satser og beregningsmodeller,frister for meldingav skade, søknadsfristeretc.
fastsettesav SLFi en egen forskrift(heretterkalt sats-og beregningsforskriften).Denne
endringenhar gjort det nødvendigå foreslåen rekke endringeri gjeldendeforskrift,
slik at dobbeltreguleringi så liten grad som muligskal finne sted. Det har da vært mest
hensiktsmessigå fastsette en ny forskrifti stedet for å innarbeideendringenei den
eksisterende.Ut over dette inneholderforskriftenfå materielleendringer.Sats-og
beregningsforskriftenble sendt på høring fra SLFparalleltmed departementetsforslag.
2.

HØRINGEN AV FORSIAGET

Høringsnotatble sendt til totalt 43 høringsinstanser.Departementethar mottatt
høringssvarfra 19av disse. De flestehøringsinstansenehar uttrykt seg positivttil
departementetsforslagtil ny forskrift,men noen av høringsinstansenemener at
ordningenbør utvides.
Fylkesmennenei Buskerudog Vestfold,A.L.Gartnerhallenog Norsk Gartnerforbund
mener at toppavgrensningenfor tilskuddmå heves fra kr 500000til kr 750000.
Fylkesmennenei Aust-Agderog Vest-Agder,og Norges Birøkterlagargumentertefor at
egenrisikoenpå innvintrabifolk/bikubermåtte settes ned til 20 %,som for vinterskader
på eng. Fylkesmennenei Aust-Agderog Opplandforeslåren minsteutbetalingfor alle
ordningerpå kr 1000.Fylkesmennenei Troms og Finnmarkforesloat fraktkostnadene
ved kjøpav fôr også må omfattesav erstatningsordningen.Norges Bondelagmener
ordningenbør utvidestil også å omfattevisse typer kvalitetsskaderi grønnsaker og
potet.
Departementetvil innledningsvisbemerke at det er avtalepartenei tilknytningtil

jordbruksoppgjøretsom bestemmerhvilketomfangordningeneskal ha. De fleste av
høringsinstansensinnspillfallerderfor utenforrammen av høringen.Allespørsmålsom
innebærer økt forbruk av midlerover ordningenmå først drøftesi
jordbruksforhandlingene,og legges framfor Stortingetfor de nødvendige
Jordbruksoppgjøret2010—endringeri
budsjettvedtak.I Prop. 133S (2009-2010)
Statsbudsjettetfor 2010punkt 7.1uttales det at partene er enige om at "ordningenmed
gjeldendeunntak bare skal gjelde avlingsskaderknyttet til klimatiskeforhold, og at det ikke
er aktuelt å innlemme nye skadeårsakeri denne ordningen."

Den nye forskrifteninneholderingen endringer som utviderforskriftensvirkeområde,
eller som innebærerutbetalingerover ordningeneut over det bevilgningsnivå
Stortingethar fastsatt.
Departementetvilfor øvrigbemerke at tidligereforskrift§ 4 annet ledd annet punktum
er flyttettil sats-og beregningsforskriften§ 4. Bestemmelsenregulerer at det i særlige
tilfellerkan gis erstatningfor kvalitetsforringelsepå frukt og bær, dersom
kvalitetsforringelsenskyldeshaglskade,store nedbørsmengdereller frost.
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MERKNADER TIL DE ENKELTE BESTEMMELSER

3.

Formål

I formålsbestemmelsener begrepet "klimatiskeavlededeforhold"fjernet.Bakgrunnen
for dette er at formuleringengir et misvisendebilde av hvilkeskader som faktisk
dekkes. Det er kun avlingsskadersom følgerav klimatiskeforholdsom omfattesav
forskriften.Det legges nå opp til tydeligereberegningsprinsipperfor hvor stor del av en
avlingsskadesom skyldesklimatiskeforhold.
Vilkår

Ordningenessakligevirkeområdefulgteav tidligereforskrift§ 2, mens vilkårfor
erstatningfantes i tidligereforskrift§ 3. I realitetenfastsattebegge disse
bestemmelsenevilkårsom må være oppfylt for å få rett til erstatning etter forskriften.
Departementet har derfor av forenklingshensyn slått sammen bestemmelsene til en samlet
vilkårsbestemmelse i § 2. Sammenslåingeninnebærer ingen materielleendringer.

Bestemmelsensnr. 1 angir at det må ha forekommeten svikti plante-eller
honningproduksjonenforårsaketav klimatiskeforholdfor at erstatningeller tilskudd
skal kunne gis. Dette er ikke eksplisittangitt som vilkårtidligere,men det fulgtebåde
av forskriftenstittel og formålat det må ha forekommeten slik svikt.Selvom dette
vilkåretlå implisittogså, mener departementetlikeveldet er mest riktig at
hovedvilkåretfor å kunne motta erstatningeller tilskuddetter denne forskriftenogså
følgerav vilkårsbestemmelsen.
Bestemmelsensnr. 2 angir at et foretakmå har rett til produksjonstilskudd1
på skadetidspunktetfor å kunne være berettiget erstatningeller tilskudd.
Når det gjelder bestemmelsensnr. 3 og nr. 4 er det kun foretattendringer av rent
språkligkarakter.
Erstatning

Bestemmelsentilsvarertidligereforskrift§ 4, § 6 og § 6a, og fastslårat det kan gis
erstatningfor svikti avlingpå rot av mat-og fôrvekster,svikti honningmengde,og for
tap av antallinnvintredebikuber i produksjon.Endringeninnebærer en sammenslåing
av reglene om erstatningtil en bestemmelse,uten at dette medførernoen materielle
endringer.
Tilskudd ved vinterskaderpå eng

Bestemmelsentilsvarertidligereforskrift§ 5. Iførste ledd er det foretattnoen rent
språkligeendringeri forholdtil høringsutkastet.

' forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd
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Denne ordningenskillerseg fra de øvrigeved at støtten bare gis dersom foretakene
faktiskforetarutbedringerav et areal,og ikke for å dekke et tap. Dette er i tråd med
føringergitt i jordbruksavtalen2010-2011(punkt
3.2).Bestemmelsenom kompensasjon
for utbedringav vinterskaderpå eng er derforutformetsom en tilskuddsbestemmelse.
Søknad mv.

Bestemmelsentilsvarertidligereforskrift§ 7 første og annet ledd.
Avforste ledd følgerdet at søknad om erstatningeller tilskuddskal sendes kommunen

på søknadsskjemafastsattav SLF.
Avbestemmelsensannet ledd følgerdet at krav på erstatningeller tilskuddikke kan
overdraseller pantsettes.
Egenrisiko, minsteutbetalingog toppavgrensning

Paragrafentilsvareri hovedtrekktidligereforskrift§ 8 og omhandleregenrisiko,
minsteutbetalingog toppavgrensning.
I første ledd er egenrisikoenfastsatttil 30 prosent, slik at erstatningsutbetalingkan gis

for produksjonssviktut over dette. Departementethar registrert misforståelserknyttet
til at begrepet i denne ordningener koplettil kg avlingpå rot, og ikke kroner som i
vanligeforsikrings-og erstatningsordninger.For å tydeliggjøredenne forskjellen,har
departementetvalgtå endre begrepet egenandeltil egenrisiko.
Bestemmelsensførste ledd nr. 3 er endret noe i forholdtil høringsutkastetved at
erstatningenved tap av antallinnvintredebikuber i produksjonnå følgerde samme
beregningsprisnippersom de øvrigeordninger,med en egenrisikopå 30 prosent og
ikke en erstatningav det såkalte"nettotapet"som tidligere.
I annet ledd settes minsteutbetalingav erstatningtil kr 5000.Med dette heves
minsteutbetalingenfor honningfra 1000til 5000kroner. Dette gjøres på bakgrunnav
avtalepartenesenighet om dette,jf. Prop. 133S (2009-2010)
punkt 7.1.
Opplysningspliktog kontroll

Bestemmelsentilsvareri hovedtrekktidligereforskrift§ 10,og innebærer ingen
materielleendringer.
Førsteledd innebærer at alle søkere av tilskuddplikter å gi de opplysningersom

kommunen,fylkesmannenog SLFfinnernødvendigfor forvaltningav ordningen.I nødvendighetskriterietligger det at opplysningspliktenikke er ubegrenset og at bare
relevanteopplysningerkan kreves.Typiskvil dette dreie seg om grunnlagsmaterialefor
å kunne fattevedtakom erstatningeller tilskudd,samt dokumentasjonsom muliggjør
en effektivkontrollav om utbetalingener i overensstemmelsemed forskriften.
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Med hjemmeli annet ledd kan forvaltningenogså kontrollereforetaketsbokføring,
korrespondanseog opptegnelsersom vedkommererstatningeneller tilskuddet.
Kontrollenkan gjennomføresved stedligkontrollhos foretaket,jf. tredje ledd. Når det
gjelderkravet om revisorbekreftelse,er dette tatt med som en "kan-bestemmelse"i
annet ledd annet punkturnda det etter departementetsvurderingikke er behovfor et
generelt krav.
Retting av feilutbetalinger

Bestemmelsener ny og regulerer rettingved feilutbetalinger.SLFkan rette feili
utbetalterstatningeller tilskudd,enten ved etterbetalingeller ved krav om
tilbakebetalingfra mottakeren.Dette forutsetteromgjøringav det opprinnelige
forvaltningsvedtaket,
jf. forvaltningsloven§ 35.
Etterbetalinger først og fremst aktuelti de tilfellerhvor det har blitt utbetaltfor lite
erstatningeller tilskuddog årsaken til feilutbetalingenskyldesforholdhos SLF.
Dersom årsaken til feilutbetalingenskyldesforholdhos mottaker,for eksempelved
feilopplysninger,er det ikke gitt at en etterutbetalingskal finnested. Dersom SLFhar
utbetaltkorrekt beløpi henhold til søknad,vil mottakersom hovedregelikke ha krav på
etterutbetaling.Dette til tross for at mottakervilleha mottattet høyere beløpdersom
riktigeopplysningerhadde vært gitt.
Kravom tilbakebetalinger aktuelti situasjonerhvor mottakerhar fått utbetaltfor mye
erstatningeller tilskudd.Dette gjelderuavhengigav om feilenskyldesforholdhos SLF
eller mottaker,og om mottakerhar innrettet seg i god tro. I slike situasjonerhar
mottakerfått midlerhan ikke hadde krav på, og hensynettil et korrekt oppgjørog en
sikker forvaltningav offentligemidlermå dermed som det klare utgangspunktet,veie
tyngre enn hensynet til at mottakerenkan ha innrettet seg etter utbetalingen.
Avkorting

Paragrafengir bestemmelserom avkortingav erstatningeller tilskudd,som fremgikk
av tidligereforskrift§ 11.Et overordnetmål er å sikre forsvarligforvaltningav
samfunnetsfellesmidler.Departementetser det derfor som rimeligat den som opptrer
klanderverdigmå regne med å kunne tape på dette.
De tre numrene i bestemmelsenskisserer situasjonerder hele eller deler av
erstatningeneller tilskuddetkan avkortes.
Av§ 9 nr. 1 fremgårdet at tilskuddetkan avkortesdersom foretaketikke har opptrådt
på en fagligforsvarligmåte, herunder iverksattrelevanteog forholdsmessigetiltakfor
skadebegrensningetc. Hensiktenmed bestemmelsener å bidra til at foretakene
opptrer med tilstrekkeligaktsomhetbåde før og etter at en skadehar oppstått.
I henhold til nr. 2 kan erstatningeller tilskuddogså avkortesdersom et foretaketter
forvaltningsvedtakeller dom drivereller har drevet sin virksomheti strid med
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regelverkfor jordbruksvirksomhet.Bestemmelsenhar som formålå påvirkeforetaket
til å legge om til en lovligdrift samt å markere at staten ikke ønsker å støtte ulovlig
virksomhet.Det er kun overtredelseav regelverksom har nær tilknytningtil produsentens utøvelseavjordbruksdriftsom kan medføreavkortingi utbetalingen.Som
hovedregelvil dette omfatteregelverkunderlagtLandbruks-og matdepartementetog
de underliggendeetater.
Etter nr. 2 er det et vilkårfor avkortingat foretakethar utvistuaktsomheteller forsett,
jf. departementetshøringsutkast.Departementetvilunderstreke at avkortingav
erstatningeller tilskuddmed hjemmeli nr. 2 som hovedregelbør forbeholdesgrove og
eller gjentatteregelverksbrudd.Derforvil det etter departementetsmeningi hovedsak
kunne bli aktueltder det ved overtredelsenav regelverketer utvistgrov uaktsomhet
eller forsett.
Avnr. 3 fremgårdet at erstatningeneller tilskuddetkan avkortesdersom foretaket
uaktsomteller forsettlighar gitt feil eller mangelfulleopplysningeri søknad,
rapporteringetc. som vil danne eller har dannet grunnlagfor en urettmessigutbetaling.
Denne bestemmelsener innholdsmessigidentiskmed tidligereforskrift§ 11 annet
ledd. I de tilfellerforetaketimidlertidhar gitt uriktigeopplysningeri aktsomgod tro, vil
avkortingikke finne sted.
Selvom det ikke følgerdirekte av bestemmelsensordlyd,har forvaltningenogså
adgangtil å tilbakeholdeerstatningeller tilskuddnår vilkårfor avkortingforeligger
(ettersomdette vilvære mindrebyrdefulltoverforforetaket).En kan tenke seg tilfeller
hvor tilbakeholdelsekan bli aktuelt dersom noen uaktsomthar gitt feilaktige
opplysningerjf. nr. 3, men de mest praktisketilfellenevil nok knytte seg til tilfellerhvor
noen driversin virksomheti strid med regelverkforjordbruksvirksomhetjf. nr. 2.
Tilbakeholdelseav midlervil da kunne iverksettesinntilregelverksbruddetopphører,
og vil skape et oppfyllelsespress.Tilbakeholdelsekan benyttes selv om foretaketvar i
god tro.
§ 10. Innkreving av tilbakebetalings-eller avkortingsbeløpmv.

Bestemmelsentilsvarerinnholdsmessigtidligereforskrift§ 12.
Førsteledd fastslårat tilbakebetalingsbeløpeller avkortingsbeløpkan kreves

tilbakebetalteller motregnesi senere utbetalinger.Viderefremgårdet at krav fra
offentligmyndighetsom utspringerav regelverkforjordbruksvirksomhetkan
motregnesi utbetalingertil foretaket.Paragrafentilsvarerbestemmelseri andre
forskrifterinnenforLandbruks-og matdepartementetsforvaltningsområde.
Annet ledd hjemleradgangentil å kreve renter tilsvarendeden til enhver tid gjeldende

forsinkelsesrenten.2Der mottakerenhar vært i god tro angåendefeilutbetalingen,
2

lov 17. desember 1976 nr 100 om renter ved forsinket betaling § 3
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pålegges det ingen rente på tilbakebetalingskravet. I tilfeller hvor foretaket burde ha
forstått at erstatningen eller tilskuddet måtte betales tilbake, løper rentene fra
tilbakebetalingskravet kom frem til mottaker. Der foretaket har vist grov uaktsomhet
eller forsett, kan det kreves renter fra utbetalingstidspunktet for den urettmessige
utbetalingen.
Administrasjon, klage og dispensasjon
Bestemmelsen regulerer administrasjon av ordningen, klageadgang og
dispensasjonshjemmel, som fremgikk av tidligere forskrift § 9.
Det følger avførste ledd at fylkesmannen er gitt forvaltningsansvaret etter forskriften, og
er den som fatter vedtak om erstatning eller tilskudd. Her er det ingen endringer i
forhold til tidligere forskrift. Praksisen med at søknaden sendes kommunen for
uttalelse før saken oversendes til fylkesmannen videreføres også.
Annet ledd videreføres uendret og fastslår at SLF er klageinstans for vedtak fattet av
fylkesmannen. Klagen skal imidlertid ikke sendes fylkesmannen, men kommunen slik
at kommunen har anledning til å uttale seg om saken før fylkesmannen vurderer saken
på nytt.
Bestemmelsens tredje ledd fastslår at SLF i "særlige tilfeller" kan dispensere fra §§ 2 og 5
i forskriften. På dette punkt har departementet gitt en noe snevrere dispensasjonsadgang enn i det tidligere regelverk. Dispensasjonsadgangen er ment som en sikkerhetsventil, og skal bare anvendes i helt spesielle tilfeller, f.eks. for å unngå
utilsiktede konsekvenser av regelverket. Dispensasjonen kan heller ikke gå ut over
formålet med forskriften.
Etterlierde ledd kan også SLF gi utfyllende bestemmelser for utmåling av erstatning og
tilskudd.
Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 01.02.12.

Med hilsen
1£-,

Sigurd Sandaaker (e.f.)
avdelingsdirektør
Torgeir Gjølberg
seniorrådgiver

Vedlegg 1
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Forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede
honningproduksjon.
Hjemmel: Fastsatt av I2ndbruks- og matdepartementet
18, jf. delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413.

skader i plante- og

17.01.2012 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og §

§ 1. Formål
Formålet med forskriften er å redusere økonomiske tap som oppstår ved
produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.
§ 2. Vilkår
Erstatning eller tilskudd etter denne forskriften kan gis til foretak som
har hatt svikt i plante- eller honningproduksjonen forårsaket av klimatiske forhold,
på skadetidspunktet har rett til produksjonstilskudd etter forskrift 22. mars 2002 nr.
283 om produksjonstilskudd i jordbruket,
ikke kan få dekket tapet gjennom en allment tilgjengelig forsikringsordning eller på
annen måte, og
uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått,
eller vil kunne oppstå.
§ 3. Erstatning
Erstatning kan gis for
svikt i avling på rot av mat- og fôrvekster i forhold til gjennomsnittsavling i
vekstgruppen,
svikt i honningmengde i forhold til gjennomsnittsproduksjon i kg per bikube i
produksjon, og
tap av antall innvintrede bikuber i produksjon.
§ 4. Tilskuddved vinterskaderpå eng
Ved vinterskader på eng kan det gis et tilskudd når foretaket utbedrer engen for å
begrense avlingssvikten og for å gi en avling av gras eller grønnfôr som kan høstes
samme år.
§ 5. Søknadm.v.
Søknad om erstatning eller tilskudd må sendes kommunen innen frister og på
søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning.
Krav på erstatning eller tilskudd kan ikke overdras eller pantsettes.
§ 6. Egenrisiko,minsteutbetaling
ogtoppavgrensning
Erstatning etter § 3 kan bare gis for produksjonssvikt ut over 30 prosent av
gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe ved avlingssvikt,
gjennomsnittsproduksjon ved svikt i honningproduksjon, og
antall innvintrede bikuber i produksjon
Beregnet erstatning under 5 000 og over 500 000 kroner utbetales ikke.
Tilskudd etter § 4 kan bare gis for skadd areal ut over 20 prosent av foretakets
totale innvintrede engareal ved vinterskader på eng.

Beregnettilskuddved vinterskaderpå eng under 1 000og over 500000kroner
utbetalesikke.
Opplysningspliktog kontroll

Søkereav erstatningeller tilskuddplikterå gi alle opplysningersom kommunen,
finnernødvendigfor å kunne forvalte
fylkesmannenog Statenslandbruksforvaltning
ordningen.
Kommunen,fylkesmannenog Statenslandbruksforvaltningfører tilsynmed at
utbetalingerav erstatningeller tilskudder riktig og har adgangtil all bokføring,
korrespondanseog opptegnelsersom vedkommerdisse. Det kan kreves at
opplysningenebekreftesav revisor.
kan foreta stedlig
Kommunen,fylkesmannenog Statenslandbruksforvaltning
kontrollhos foretaket.
Retting av feilutbetalinger

Fylkesmannenog Statenslandbruksforvaltningkan rette feili utbetalterstatning
eller tilskudd,enten ved etterbetalingeller krav om tilbakebetalingfra mottaker.
Avkorting

Hele eller deler av erstatningeneller tilskuddetkan avkortesdersom foretaket
ikke har drevetpå en fagligforsvarligmåte og har gjort det som normaltkan
forventesfor å forebyggetap, eller
i henholdtil forvaltningsvedtakeller dom driver eller har drevet sin virksomheti
strid med regelverkfor jord-og hagebruksvirksomheteller birøkt,og det er utvist
uaktsomheteller forsett,eller
uaktsomteller forsettlighar gitt feileller mangelfulleopplysningeri søknad,
rapporteringeller på annen måte, som har eller villedannetgrunnlagfor en
urettmessigutbetalingav tilskuddet.
§10. Innkreving av tilbakebetalings-eller avkortingsbelopmv.

Differansenmellomutbetaltbeløp og berettigeterstatningeller tilskuddsom følge
av vedtakom tilbakebetalingjf. § 8 eller avkortingetter § 9, kan kreves tilbakebetaltfra
foretaketeller motregnesi senere utbetalinger.Kravfra offentligmyndighetsom
utspringerav regelverkfor jordbruksvirksomhetkan motregnesi tilskuddsutbetalinger
til foretaket.
Der foretaketikke var i aktsomgod tro om utbetalingen,kan renter kreves fra det
tidspunkttilbakebetalingskraveter kommetfram til foretaket.Ved grov uaktsomhet
eller forsettkan renter kreves fra tidspunktetfor utbetalingenav det urettmessige
tilskuddet.Rentefotenskal settes lik den rentefotsom til enhver tid er fastsattav
Finansdepartementeti medholdav § 3 i lov 17.desember 1976nr. 100om renter ved
forsinketbetalingm.m.
§ 11. Administrasjon, klage og dispensasjon

Vedtakom erstatningeller tilskuddfattes av fylkesmannen.Kommunenskal gi en
uttalelsetil søknadenfør saken oversendesfylkesmannen.

Fylkesmannensvedtakkan påklagestil Statenslandbruksforvaltningetter lov 10.
februar 1967om behandlingsmåteni forvaltningssakerkapittelVI.Klagenskal sendes
kommunen.Kommunenskal uttale seg om klagen og videresendeden til
fylkesmannen.
Statenslandbruksforvaltning
kan i særligetilfellerdispenserefra forskriften§§ 2
og 5.
Statenslandbruksforvaltning
gir nærmere regler for utmålingav erstatningog
tilskudd.
§ 12. Ikrafttredelse

Denneforskriftentrer i kraft 01.02.2012.Fra sammetid opphevesforskrift21.juli
2004nr. 1130om erstatningved klimabetingedeskader i plante-og honningproduksjon.

