Søknad om erstatning etter
vinterskader på eng

Stortingsgaten 28
Postboks 8140 Dep
0033 Oslo
Telefon
24 13 10 00
Telefaks 24 13 10 05
postmottak@slf.dep.no

.

Tøm skjema
Søknadsfrist 15.07
Skadeår

Sendes kommunen der foretakets driftssenter ligger

Kommunens stempel og mottaksdato

Fylkesmannens stempel og mottaksdato

1. Grunnopplysninger
Etternavn (representant for foretak/ innehaver enkeltmannsforetak)

Fødselsnr. (11 siffer)

Organisasjonsnr. (9 siffer)

For- og mellomnavn (representant for foretak/ innehaver enkeltmannsforetak)

Telefonnr.

Mobiltelefonnr.

Adresse

Postnr.

Poststed

Kontonr. (11 siffer)

Foretakets driftssenter
Kommunenr.

Gårdsnr.

Bruksnr.

Festenr.

Løpenr.

2. Opplysninger om engareal og såfrø
Søkeren
Totalt innvintret
engareal i dekar

Kommunen
Dokumentert frøkjøp i kilo

Derav utbedret
areal etter
vinterskader i dekar

Eng

Grønnfôr

Totalt innvintret
engareal i dekar

Derav utbedret
areal etter
vinterskader i dekar

3. Søkerens merknader og underskrift
Utbedringen er utført

Ja

Nei

Ja

Dokumentasjon for kjøpt såfrø følger vedlagt søknaden

Nei

Skadeårsak

Merknader

Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte. Jeg er kjent med at kontroll kan foretas på driftsenheten, at for
mye utbetalt erstatning kan bli krevd tilbakebetalt eller bli trukket i andre tilskudd og at kommunen kan innhente nødvendige opplysninger
fra likningsmyndigheter og/eller omsetningsledd. Jeg er kjent med vilkårene i forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i planteog honningproduksjon.
Sted og dato

Søkers underskrift

4. Beregning av tilskudd - Fylles ut av kommunen
Kostnadssum
Utbedret areal etter vinterskader x erstatningssats = kostnadssum
daa x

kr/daa =

kr

Egenandel
Totalt innvintret engareal x erstatningssats x egenandel
100 %
daa x

kr/daa x

= egenandel
%

100%

=

kr

Erstatning
Kostnadssum - egenandel = erstatning
Minste utbetaling:
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kr =
kr 1 000,-

kr
Beregnet beløp til eventuell utbetaling:

kr
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5. Kommunens påtegning
Feltkontroll før utbedring
Melding om vinterskade er mottatt, dato

Dato for feltkontroll før enga utbedres

Feltkontroll utført?

Nei

Ja

Beskrivelse

Sted og dato

Stempel og underskrift

Uttalelse til søknaden
Det foreligger dokumentasjon for kjøpt såfrø

Ja

Nei

Merknader

Tilrådd

Ikke tilrådd

Sted og dato

Stempel og underskrift

Resultat av stikkprøvekontroll i feltet etter utbedring
Utbedring er gjennomført

Ja

Nei

Resultatet av utbedringen er tilfredsstillende

Ja

Nei

Beskrivelse

Godkjent

Avslått

Sted og dato

Stempel og underskrift

6. Fylkesmannens påtegning
Innvilget erstatning:

kr

Merknader

Godkjent

Avslått

Sted og dato

Stempel og underskrift

7. Rettledning for forvaltningen
Rettledning for utfylling av skjema
Felt 2.
Kommunen skal fylle ut totalt innvintret engareal (summen av eget og leid areal), og derav utbedret areal etter vinterskader. Arealene skal
oppgis i hele dekar.
Felt 4.
Erstatning skal beregnes manuelt eller ved hjelp av regneark.
Felt 5.
Kommunen skal notere melding om vinterskader fra brukerne på ei liste. På lista skal kommunen notere navn og meldedato, samt dato
for feltkontroll før utbedring. Kommunen skal levere lista til fylkesmannen så snart som mulig etter 15.07. Kommunen skal kontrollere
samtlige skader før enga utbedres. Kommunen skal påse at det ikke blir gitt erstatning til annet enn vinterskadd eng.
Kommunen skal gi en uttalelse til samtlige søknader. I tillegg skal kommunen utføre feltkontroll etter at enga er utbedret på minimum
10 % av driftsenhetene som det er sendt inn søknad fra.
Felt 6.
Fylkesmannen kan ikke godkjenne større erstatningsberettiget areal enn det som faglig svarer til såmengden.
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8. Eksempel på beregning av erstatning
En driftsenhet i Nordland har totalt 90 dekar innvintret eng, derav er 55 dekar eng vinterskadd. Det vinterskadde arealet
blir utbedret og brukeren søker om erstatning etter vinterskader på eng. Gjeldende erstatningssats er 295 kr/daa, mens
gjeldende egenandel er 20 %. Søkeren er berettiget til følgende erstatning:
♦ Utbedret areal etter vinterskader x erstatningssats = kostnadssum
55 daa x 295 kr/daa = 16 225 kr

♦

Totalt innvintret engareal x erstatningssats x egenandel
100 %
90 daa x 295 kr/daa x 20 %
100 %

♦ Kostnadssum - egenandel = erstatning
16 225 - 5 310 kr =

10 915 kr

9. Rettledning for søkeren
Søkerens ansvar
Søkeren er ansvarlig for å:
♦ gjøre seg kjent med innholdet i forskriften,
♦ stelle enga faglig forsvarlig,
♦ gi melding til kommunen om vinterskadene i god tid før utbedringen av enga påbegynnes, utbedringen skal ikke
påbegynnes før kommunen har utført feltkontroll,
♦ utbedre enga innen 15.06,
♦ gi fullstendige og korrekte opplysninger i søknaden,
♦ framlegge dokumentasjon for kjøpt såfrø som er brukt til å utbedre det vinterskadde engarealet,
♦ sørge for at søknaden sendes kommunen innen 15.07.

Rettledning for utfylling av skjema
Forskrift og rundskriv er tilgjengelig på SLFs hjemmesider (www.slf.dep.no)
Felt 1.
Søkeren skal fylle ut grunnopplysninger. Disse er nødvendige i forbindelse med registrering av søknaden, og for å lette
saksbehandlingen. Søkeren skal oppgi bankkontonr.
Felt 2.
Søkeren skal fylle ut totalt innvintret engareal (summen av eget og leid areal), og derav utbedret areal etter vinterskader.
Arealene skal oppgis i hele dekar. I tillegg skal søkeren for det utbedra arealet påføre dokumentert frøkjøp i kg fordelt på
eng og grønnfôr. Opplysningene om anvendt frømengde skal brukes for å vurdere såmengden. Det er derfor viktig at
disse opplysningene er korrekte.
Totalt innvintret engareal er innvintret engareal på driftsenheten den samme vinteren som vinterskaden skjer. Arealet skal
være knyttet til fôrproduksjon. Det innvintra engarealet kan bestå av fulldyrket og overflatedyrket eng. Innmarksbeite
(tidligere gjødsla beite), grønnfôr og frøeng skal ikke inngå i totalt innvintret engareal. Inndelingen i arealgrupper refererer
seg for det meste til tilsvarende inndeling som i søknad om produksjonstilskudd.
Felt 3.
Søkeren skal oppgi om utbedringen er utført og om dokumentasjon for kjøpt såfrø følger vedlagt søknaden eller ikke.
Søkeren skal oppgi skadeårsak. I tillegg kan søkeren gi andre merknader, som kan være av interesse for
saksbehandlingen. Søknaden skal være datert og underskrevet.
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