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Fastsettelsesbrev - Endring i forskrift om satser for og beregning av
erstatning ved klimabetingede skader
Landbruksdirektoratet har i dag fastsatt forskrift om endring i forskrift om satser for og
beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon (sats
og beregningsforskriften) § 9 tredje ledd.
Forskriften trer i kraft straks og gjelder fra og med vekstsesongen 2018.
Bakgrunn
Vekstsesongen 2018 preges i hele Sør-Norge av vedvarende og alvorlig tørke. Som følge av
denne situasjonen har fylkesmennene gitt Landbruksdirektoratet prognoser på at det kan
komme inn opp til 15 ganger flere søknader om erstatning for avlingssvikt enn normalt.
Dette vil medføre et betydelig merarbeid for fylkesmennene og for kommunene.
Som et ledd i en kontinuerlig prosess for å tilrettelegge for enkel og rask saksbehandling
av søknader om avlingssvikt i 2018 har Landbruksdirektoratet vedtatt at bestemmelsen i
sats- og beregningsforskriften § 9 tredje ledd om at kommunen skal måle opp foretakets
fôrlager ved søknad om erstatning for avlingssvikt i grovfôrproduksjon hvor foretaket har
husdyr skal midlertidig oppheves.
Høringen av forslaget
Høring av endringen anses ikke nødvendig, jfr. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd
litra b og c.
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Liste over mottakere
Fylkemannsembetene
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Felleskjøpet
Gartnerhallen
Grøntprodusentenes Samarbeidsråd
Kommunenes Sentralforbund
Mattilsynet
Norsk landbruksrådgivning
Norges Birøkterlag
Norsk Gartnerforbund
Norsk landbrukssamvirke
Norsk Sau og Geit
Oikos
Tine
Nortura
Finansdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Miljødirektoratet
NIBIO
Landbruks- og matdepartementet
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