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Avlingssvikt – erstatning ved klimabetinget skade i 
planteproduksjon 2019. 

Årets våronn, vekstsesong og innhøsting har bydd på utfordringer og det er 
kornavlinger som per dags dato fortsatt ikke er høstet. 

Dersom det ikke er mulighet for å få høstet hele eller deler av avling kan det søkes 
erstatning for avlingssvikt i planteproduksjon. 

Spesialregler som gjaldt for tørkesommeren 2018 er opphevet. Erstatningsordningen 
er regulert av forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i planteproduksjon.  

Det er foretatt noen endringer og presiseringer, bla:  

Det er bare skader forårsaket av klimatiske forhold som gir rett til erstatning. 
Skadeårsak og klimaprosent (den andel av avlingssvikt som skyldes klima) skal 
beskrives i søknadsskjema pkt 2.  Dårlig/mangelfull drenering gir ikke rett til 
erstatning. Tidspunkt for våronn, art og sort og høstetidspunkt skal være tilpasset de 
normale klimatiske forhold og i hht god agronomi. Kvalitetsforringelse og skader på 
lager dekkes ikke.   

Du må melde fra til kommunen om du tror du vil få klimarelatert avlingssvikt så snart 
som mulig. Kommunen skal ha mulighet til å besikte kulturen i vekst.  

En godt dokumentert søknad står sterkere. Få med alle forholdsregler du har tatt for 
å begrense avlingssvikten. Søknader uten begrunnelse og beskrivelse kan bli avslått 
eller avkortet. 

Søknaden registreres elektronisk i ALTINN, søknadsfrist er 31.10.  

 

 

 



 

 

Status for midler fra Innovasjon Norge. 

Potten for IBU-midler (vanlige bygdeutviklingsmidler) her i Oppland er oppbrukt for i 
år og det ser ikke ut som midler blir omfordelt fra andre fylker. Derimot er det 
fremdeles tilgjengelige midler til bygdenæring (tilleggsnæringer) i Oppland, så her er 
det bare å sende inn søknader:  

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-
landbruket/tilleggsnaring/ 

 

Avløserkurs – kurs i dyrestell for ungdom / nye avløsere på 
Hadeland. 

På Hadeland arrangeres det kurs i dyrestell den 9 og 16 november. Ungdom og nye 
avløsere fra Toten ønskes velkommen.  Påmeldingsfrist 30. oktober. 

Invitasjon til kurset ligger vedlagt. 

 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på landbrukskontoret: 

 

Egil Ulsrud (landbruk):  E-post: egil.ulsrud@vestre-toten.kommune.no 

     Telefon: 61 15 34 43 

Anders Kvaløy Olsen (landbruk)  E-post: anders.olsen@vestre-toten.kommune.no 

     Telefon: 61 15 34 58 

Yngve Granum Stang (skog, vilt, utmark)  

E-post: yngve.granum-stang@vestre-toten.kommune.no 

     Telefon: 90 20 90 59 

 

Med hilsen fra  

Landbrukskontoret i Vestre Toten  

 

 

 

 

 


