Søknad om erstatning for svikt
i honningproduksjon

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

Tøm skjema

Søknadsfrist 31.10
Skadeår

Sendes kommunen der foretaket ligger

Kommunens stempel og mottaksdato

Fylkesmannens stempel og mottaksdato

1. Grunnopplysninger
Søkers etternavn

Fødselsnr. (11 siffer) (innehaver enkeltmannsforetak)

Søkers for- og mellomnavn

Foretakets org.nr. (9 siffer)

Telefonnr.

Adresse

Postnr.

Mobiltelefonnr.

Poststed

Kontonr. (11 siffer)

Foretakets driftssenter
Kommunenr.

Gårdsnr.

Bruksnr.

Festenr.

Løpenr.

2. Fylles ut av søker - kontrolleres av kommunen
De tre siste år før skadeåret i stigende rekkefølge
År

År

Skadeår

År
c)

Antall produksjonskuber
Dokumentert salg av honning

kr
kg

Antall kg pr kube

b)
a)

Gjennomsnittlig antall kg pr. kube
Gjennomsnittlig pris pr. kg honning i de tre siste årene før skadeåret
Tallene fra a), b), c), brukes ved beregning av erstatning og er forklart i felt 5.

Tilstrekkelig dokumentasjon (f.eks fra omsetningsledd) med oversikt over antall produksjonskuber og salg av honning i kr og kg de
tre siste årene før skadeåret skal være vedlagt søknaden samt dokumentasjon fra ligningsmyndighetene.
Dersom det er innvilget erstatning for svikt i honningproduksjon på foretaket i ett eller flere av årene i denne perioden, skal en legge til grunn
de tre siste årene uten svikt i honningproduksjonen, her definert som år hvor det ikke er innvilget erstatning for svikt i honningproduksjonen.
Legg ved skriftlig bekreftelse fra mottaker av honning (Honningcentralen A/L m.fl.) med angivelse av antall kg honning mottatt og betalt pris
pr. kg honning eks. mva.
Antall produksjonskuber, salg av honning i kg og faktisk pris pr. kg i skadeåret må dokumenteres. Dokumentasjon for skadeåret skal være
vedlagt søknaden eller eventuelt ettersendes så snart som mulig. Dersom det er vanskelig å framlegge tilfredsstillende dokumentasjon for
skadeåret innen søknadsfristen, må slik dokumentasjon ettersendes så snart den foreligger og senest innen utløpet av innleveringsfristen for
næringsoppgaven til ligningsmyndigheten.

3 Søkerens merknader og underskrift
Skadeårsak

Antall innvintrede kuber

Dersom antall kuber i skadeåret avviker fra antall innvintrede kuber skal årsaken oppgis

Merknader

Opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte og framgår av vedlagt dokumentasjon. Jeg samtykker i at kontroll kan foretas på
foretaket. Jeg er klar over at for mye utbetalt erstatning vil bli krevd tilbakebetalt eller bli trukket i andre tilskudd. Jeg gir kommunen
fullmakt til å innhente nødvendige opplysninger fra ligningskontor og omsetningsledd. Jeg er kjent med vilkårene i forskrift om erstatning
ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.
Sted og dato

Søkers underskrift

Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli
benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om evt samordning kan fås ved henvendelse til
Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00, eller hos Statens landbruksforvaltning på telefon 24 13 10 00.
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4. Kommunens påtegning
Melding om svikt i honningprod. er mottatt, dato

Dato for feltkontroll

Feltkontroll utført?

Nei

Nødvendig dokumentasjon foreligger

Ja

Har søker de siste 3 år mottatt erstatning for svikt i honningproduksjon?

Nei

Ja

Skadeår

Ja

Merknader

Tilrådd

Ikke tilrådd

Sted og dato

Kommunens stempel og underskrift

5. Fylles ut av fylkesmannen
d)

Gjennomsnittlig pris pr. kg honning for de siste tre skadefrie årene før skadeåret.

Beregning av erstatning
Beregnet antall kg honning pr. produksjonskube de tre siste årene (a) multipliseres med faktor 0,70 (som er reduksjon for egenandel: 100
% ÷ egenandel 30% = 70%). Fra dette produktet trekkes beregnet antall kg honning pr. produksjonskube i skadeåret (b). Dette
multipliseres med summen av antall produksjonskuber i skadeåret (c). Til slutt multipliseres hele produktet med gjennomsnittspris pr. kg
(d):
(a x 0,70 ÷ b) x c x d = erstatning

(

x 0,70 ÷

)x

x

= kr

Tegnforklaring:
a = gjennomsnittlig antall kilo honning pr. produksjonskube for de siste tre skadefrie år
b = antall kg honning pr. produksjonskube i skadeåret
c = antall produksjonskuber i skadeåret
d = gjennomsnittlig pris pr. kg honning for de siste tre skadefrie årene før skadeåret.

6. Fylkesmannens påtegning
Merknader

Godkjent
Sted og dato
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7. Eksempel på beregning av erstatning
De tre siste år før skadeåret i stigende rekkefølge
År
Antall produksjonskuber
Dokumentert salg av honning

43
kr
kg

Antall kg pr kube

2002

40 000

År

2003

År

49
37 800

Skadeår

2004

2005
c)

45
41 500

1 455

1 426

1 064

33,84

29,10

23,64

23 500
588
b)
a)

Gjennomsnittlig antall kg pr. kube

41

14,34

28,86

Gjennomsnittlig pris pr. kg honning

31,01

(a x 0,70 ÷ b) x c x d = erstatning
(28,86 x 0,70 ÷ 14,34) x 41 x 31,01 = kr 7 451,-

Tegnforklaring:
a = gjennomsnittlig antall kilo honning pr. produksjonskube for de siste tre skadefrie år
b = antall kg honning pr. produksjonskube i skadeåret
c = antall produksjonskuber i skadeåret
d = gjennomsnittlig pris pr. kg honning for de siste tre skadefrie årene før skadeåret.

8. Rettledning for søkeren
Søkerens ansvar
Søkeren er ansvarlig for å
− gjøre seg kjent med innholdet i forskriften,
− gi melding til den kommunale landbruksforvaltning om svikt i honningproduksjon så snart slik svikt oppstår eller så snart det er grunn
til at slik svikt vil oppstå,
− begrense svikten i honningproduksjon så godt som mulig,
− gi riktige og fullstendige opplysninger i søknaden
− sørge for at søknaden kommer fram til kommunen innen 31.10.

Rettledning for utfylling av skjema
Felt 1
Søkeren skal fylle ut grunnopplysninger. Disse er nødvendige i forbindelse med registrering av søknaden og for å lette
saksbehandlingen.
Felt 2
Produksjonskuber: Dette er kuber hvor det produseres honning gjennom den største delen av aktuell produksjonssesong. Antallet
baseres på antall innvintrede kuber. Dersom antall kuber i produksjonssesongen avviker med mer enn 20 prosent i forhold til antall kuber
i næringsoppgaven pr. 31.12. det samme året, må avviket dokumenteres.
Dokumentert salg av honning: Det er kun dokumentert honningsalg (mengder) og evt. dokumenterte forsikringsutbetalinger for produsert,
men ikke salgbar honning som inngår i erstatningsberegningen.
Felt 3
Søknaden skal være datert og underskrevet av søkeren. Søknadsfristen er 31.10. i skadeåret. Bruk gjerne merknadsfeltet til å oppgi hva
slags dokumentasjon som ettersendes. Søknader som ikke er tilfredsstillende utfylt eller mangler dokumentasjon, kan avvises eller
sendes tilbake til søkeren for oppretting av eventuelle mangler.

Regelverk
Nærmere bestemmelser om erstatningsordningen finnes i Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og
honningproduksjon med tilhørende rundskriv.

SLF-261 B Elektronisk utgave

Side 3 av 3

