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Hjelpeskjema for registrering av beite-/fôrdager  
Vedlegg til søknad om erstatning for avlingssvikt for foretak med grovfôrdyr  

Dyreslag Antall 
dyr 

Beiting på fulldyrket 
og overflatedyrket 

jord 

Beiting på 
innmarksbeite-

arealer og utmark 
 

Andel grovfôr-
opptak fra 
fulldyrket/ 
overflate-

dyrket jord, % 

Antall dager med 
beite/fôr høstet 

på fulldyrket/ 
overflatedyrket 

jord Fra, dato Til, dato Fra, dato Til, dato 
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NB: Det er helt avgjørende for behandlingen av søknad om avlingssvikt i grovfôr at søker gjør gode 

notater! Det må framgå hvor mange dyr som har beitet / blitt fôret med årets avling av fulldyrket og 

overflatedyrket jord og hvor lenge. Fyll derfor inn dyreslag, antall dyr av de ulike dyreslaga, dato for 

når dyra begynte å beite på / bli fôret med årets avling fra fulldyrket og overflatedyrket jord. 

Tilsvarende føres dyretall og datoer inn for beiting på arealer klassifisert som innmarksbeite eller på 

utmark. De kategorier av dyr som skal brukes i avlingsskadesammenheng framgår av eksemplet 

nedenfor. Det er viktig å skille mellom fulldyrket/overflatedyrket jord og innmarksbeite/utmark fordi 

innmarksbeite og utmark ikke inngår i avlingsskadeordningen.  

Arealklassifisering: Innmarksbeite er jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan 

høstes maskinelt (se arealene på Gårdskart). Fulldyrket/overflatedyrket jord som beites skal ikke 

føres i kolonnen for innmarksbeite/utmark. 

 

Eksempel på utfylling av skjema  

Storfe: Foretak med 15 mjølkekyr, 12 ammekyr, 50 øvrige storfe. Alle dyra slippes på beite eller 

begynner å ete av årets avling 10.06. 12 ammekyr og 30 øvrige storfe går på både 

fulldyrket/overflatedyrket jord og innmarksbeite 10.06.–15.07. (anslår at de tar opp 70 % av 

grovfôret fra fulldyrket jord og 30 % fra innmarksbeite). 4 øvrige storfe slaktes 05.08. Dyra settes inn 

10.10. Fôrbeholdningen måles 25.10.  

Sau: Foretak med 50 søyer med lam og 10 søyer uten lam/værer. 5 lam går hjemme hele sommeren. 

Sauene slippes på beite (begynner å ete av årets avling) 15.05. og går på utmarksbeite 01.06.–10.09.  

10 søyer m/lam tapes på utmarksbeite. Sauene settes inn 25.10., dvs. de som har vært på 

utmarksbeite beiter hjemme 11.09.–24.10. Fôrbeholdningen måles 25.10. 

 

*Øvrige småfe = søyer uten lam, lam uten mor, værer, geiter, kje.  

**Antall dager i perioder med blanda beite er korrigert for prosent fôropptak fra dyrka jord. Eks.: 35 dager i alt 

på blanda beite * 70 % = 25 dager på fulldyrka/overflatedyrka. 

Dyreslag Antall 
dyr 

Beiting på 
fulldyrket og 

overflatedyrket jord 

Beiting på 
innmarksbeite-

arealer og utmark 
 

Andel 
grovfôropptak 
fra fulldyrket/ 

overflate-
dyrket jord, % 

Antall dager 
med beite/fôr 

høstet på 
fulldyrket/ 

overflatedyrket 
jord** 

Fra, dato Til, dato Fra, dato Til, dato 

Mjølkekyr 15 10.06. 24.10.    136 

Ammekyr 12 10.06. 15.07. 10.06. 15.07. 70 25 

Ammekyr 12 16.07. 24.10.    100 

Øvrige storfe 20 10.06. 05.08.    56 

Øvrige storfe 16 06.08. 24.10.    79 

Øvrige storfe 30 10.06. 15.07. 10.06. 15.07. 70 25 

Øvrige storfe 30 16.07. 24.10.    100 

Søyer m/lam 50 15.05. 31.05.    16 

Søyer m/lam    01.06. 10.09.   

Søyer m/lam 40 11.09. 24.10.    43 

Øvrige småfe 
* 

10 15.05. 31.05.    16 

Øvrige småfe 10   01.06. 10.09.   

Øvrige småfe 10 11.09. 24.10.    43 

Øvrige småfe 5 15.05. 24.10.    162 

Hester  0       
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Grovfôr som ikke er produsert på foretakets fulldyrka og overflatedyrka jord i år og er brukt som 

tilleggsfôr på de registrerte fôrdagene på fulldyrka og overflatedyrka jord 

Type grovfôr FEm Kommentar* 

Overlagret grovfôr fra fjoråret   

Innkjøpt grovfôr   

Korn slått til grønnfôr   

Fangvekster/grønngjødsling   

Frøhalm   

Halm   

Potet/grønnsaksavfall   

Annet grovfôr   

*Oppgitt grovfôr må anslås i FEm og dokumenteres eller sannsynliggjøres. Skriv opp antall rundballer og 

mengde i kg. 

 

Grovfôr som er produsert på foretakets fulldyrka og overflatedyrka jord i år og er brukt som 

suppleringsfôr på innmarksbeite eller utmarksbeite 

Type grovfôr Antall Kommentar* 

Rundballer av høyensilasje  250 FEM/ball 

Rundballer av grassurfôr  160 FEm/ball 

Rundballer av grønnfôr  144 FEm/ball                                      

*Standard rundball.  


