
 
 
Erstatning ved klimatiske skader i vekstsesongen -  
Informasjon til deg med avlingssvikt eller svikt i honningproduksjon 
 
Jordbruksforetak kan få erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i 
plante- eller honningproduksjon. Ordningen gjelder bare skader som er forårsaket av 
klimatiske forhold (været). Foretaket må drive faglig forsvarlig, og forebygge og begrense 
skadene. Les mer om ordningene på www.landbruksdirektoratet.no     

Meld umiddelbart fra om skade 
Forskriften krever at du melder fra om den klimatiske skaden til kommunen «uten ugrunnet 
opphold». Det betyr at du må gi melding med en gang du blir klar over at du kan få svikt i 
produksjonen sammenlignet med et normalår. Du må melde fra før innhøsting. Ved svikt i 
honningproduksjon må du melde fra før slynging og senest 15. september. 

Du kan ikke vente til avlingen er høstet for å fastslå skadeomfanget. Det samme gjelder hvis 
det er vanskelige forhold i innhøstingen. 

Søknadsfrist 
Søknadsfristen er 31. oktober i skadeåret. Du må overholde meldeplikten og søknadsfristen 
for å få behandlet søknaden din. Landbruksdirektoratet gir bare dispensasjon i helt spesielle 
tilfeller. Har du uhøstet avling rundt søknadsfristen 31. oktober,  er risikoen for store tap så 
stor at vi anbefaler at du vurderer å søke om erstatning. Søknadsfristen gjelder også i slike 
tilfeller. 

Lever søknaden elektronisk - trygt og sikkert på www.landbruksdirektoratet.no  

Hva er klimabetingede skader? 
Svikt i produksjonen utover 30 prosent av gjennomsnittsproduksjonen per vekstgruppe eller 
av honningproduksjon, som skyldes værforhold, kan gi rett til erstatning. Eksempler på 
klimabetinget avlingssvikt (inkludert vanskelige vekst- og innhøstingsforhold) er: Tørke, store 
nedbørsmengder, flom, frost. For honningproduksjon kan klimabetingede tapsårsaker for 
eksempel være redusert blomstring og/eller dårlig flyvær. Skader forårsaket av sykdommer, 
skadedyr eller ugras dekkes ikke. 

Krav om faglig forsvarlig drift - god agronomi 
Hele eller deler av erstatningen kan bli redusert dersom foretaket ikke har drevet på en faglig 
forsvarlig måte og gjort det som en normalt kan forvente for å forebygge tap. Selv om 
avlingsskaden er klimabetinget, kan erstatningen bli redusert dersom arealet for eksempel er 
dårlig drenert eller om det er mye ugras. 

Hvis du er i tvil, meld fra en gang for mye enn en gang for lite. Det samme gjelder 
søknadsfristen - ingen søknad innen fristen, ingen mulighet for erstatning. 

http://www.landbruksdirektoratet.no/

