Eksempel på utfylling av søknad om erstatning for
avlingssvikt for vekstgruppe grovfôr med husdyr
Dette er ment som hjelp utover det som står i hjelpeteksten i elektronisk søknad.
NB! Husk å lagre innimellom, for ikke å miste det du legger inn.
Dette skal med i punkt 2 i søknaden:
• skadeårsak
• hendelsesforløp
• driftsform med beite
• årets høstede avling (antall rundballer, høyballer osv.), gjerne også hva du pleier å høste
• forventa avling resten av sesongen – ved søknad om forskudd
• begrunnelse for søknad om forskudd

Dette er fastsatt normavling for kommunen, som legges til grunn for beregninga.

Preutfylt antall daa er fra produksjonstilskuddssøknaden i fjor. Fyll inn antall daa som gjelder i år. Det
skal stemme med det du oppgir i søknad om produksjonstilskudd.
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Høy: Oppgi antall kg, skriv gjerne i merknad eller vedlegg hvor mange høyballer og vekt.
Høyensilasje: Høyensilasje er fôr med 50-80 % tørrstoff. Antall rundballer med høyensilasje
multipliseres med vekt. Standardvekt er 500 kg. Dette utgjør 250 FEm/rundball. Forklar i teksten
under skadeårsak, eller i vedlegg hvordan du har beregnet dette.
Rundballer: Vanlige rundballer med grassurfôr har standardvekt 750 kg. Dette utgjør 160
FEm/rundball.
Disse fôrverdiene kan endres dersom fôrprøver og vekt på rundballene viser at de avviker mer enn
15 % fra fôrnormen. Dvs. rundballer med grassurfôr på under 136 FEm/rundball eller
høyensilasjeballer på under 213 FEm/rundball. Eventuell korrigering kan gjøres i sluttbehandlinga,
om fôrprøver ikke er klare til behandling av forskudd.
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Overlagra og kjøpt fôr skal bare fylles inn hvis det er tatt med i lagerbeholdningen. Det
trekkes fra årets avling.

Solgt fôr gjelder bare av årets avling.

Målet er å få beregnet fôropptak av årets avling fra fulldyrka og overflatedyrka mark, ikke fra
arealer som er klassifisert som innmarksbeite eller utmark eller fra innkjøpt og overlagra grovfôr.
Fyll inn antall dyr og dager de har beitet på fulldyrka/overflatedyrka mark og/eller blitt fôret med
årets avling fra disse arealene. Ta ikke med antall dager på innmarksbeite/utmarksbeite og antall
dager fôring med overlagra eller innkjøpt fôr.
Legg ved en beitelogg slik at saksbehandler eventuelt kan korrigere antall dager. Dette er spesielt
viktig der dyra har gått på både dyrka mark og innmarksbeite/utmark eller blitt tilleggsfôra.
Tilleggsfôr som går ut fra årets dyrka areal: Spesifiser (i vedlegg eller under skadeårsak) antall
rundballer fra egen avling i år som er brukt som tilleggsfôr på innmarksbeite-/utmarksarealer.
Tilleggsfôr som kommer inn til dyrka mark: Spesifiser (i vedlegg eller under skadeårsak) innkjøpt og
overlagra fôr som er brukt som tilleggsfôr til beite på fulldyrka/overflatedyrka mark.
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Systemet regner ut erstatningen. Inntil 70 % kan utbetales i forskudd.
70 % av 108 066 kr = 75 646 kr
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Bekreft søknaden og gå til godkjenning. Du vil da få beskjed om noe mangler.
Når alt er i orden, får du mulighet til å laste opp vedlegg.
Aktuelle vedlegg:
1) Beitelogg.
2) Oversikt over antall rundballer høsta på 1., 2. og 3. slått, fordelt på kvalitet (vanlig surfôr eller
høyensilasje).
3) Vekt og fôrprøver hvis ikke vi skal bruke norm. ( Se nederst på side 3.)
4) Dokumentasjon (regnskapsbilag) på kjøp og salg av fôr.

Send inn!
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