
Ved tap av livdyr, geiter og en hel besetning 

I tillegg til prisen på dyret skal det også medregnes tap av produksjonsinntekt for skadeåret 
og året etter. 

Forutsetninger som ligger til grunn for verdisatsene, (tall fra 2022): 
Gjennomsnittlig meierileveranse per årsgeit er 683 liter.   

Gjennomsnitt oppnådd melkepris inkl.*   kr 10,70,- 

Fôrkostnad per liter melk: 0,50 FEm fôr á kr 5,61  kr    2,81,-    

Gjennomsnittlig oppnådd melkepris – fôrkostnad kr    7,89,- 

*distriktstilskudd, sesongtilskudd, tillegg og trekk for kvalitet – omsetningsavgift og 
eventuell overproduksjonsavgift 

 

Verdien av dyret       kr 2 500 
Produksjonstap voksen geit: 
Skadeåret, 341,5 liter à kr 7,89     kr 2 694 
Året etter   225,0 liter à kr 7,89     kr 1 778 
Total tap       kr 6 972 
 
Verdien av dyret       kr 2 500 
Produksjonstap unggeit: 
Året etter, 455,5 l melk à kr 7,89    kr 3 594 
Total tap                                         kr 6 094 

 

I tillegg kommer tap av husdyrtilskudd 
 

Tapt husdyrtilskudd:                                                                   
1 – 125 geiter: kr 1702, (over 125 geiter: kr 688)                 kr 1702 

 
 
 

Forutsetninger for beregning av erstatningsbeløp: 
Melkepris 

▪ Prisen per liter melk er satt til kr 10,70 inkludert distriktstilskudd, sesongtilskudd, 
tillegg og trekk for kvalitet – omsetningsavgift og eventuell overproduksjonsavgift 

▪ Variable kostnader(fôrkostnader) er på kr 2,81 per liter 
▪ Gjennomsnittlig oppnådd melkepris – fôrkostnad er på kr 7,89 

Distriktstilskuddet må justeres for området hvor skaden har skjedd. De variable kostnadene 
er lik utgiftene med produksjonsfôret, som vi regner er kraftfôr. Livnæringsfôret går vi ut 
fra blir dekket gjennom beiteopptak. 

 

Tidspunkt for når tapet har skjedd  
▪ Kalkylen forutsetter at skaden skjer ca. 1. juli.  
▪ Er skaden skjedd en måned tidligere, må en øke produksjonstapet med 10 %.  
▪ Er derimot skaden skjedd etter 1. juli, skal produksjonstapet reduseres med 10 % for 

hver måned skaden er skjedd etter denne datoen.  

 

 

 



 
Gjennomsnittlig melkemengde Voksen/ung geit, produksjonstap 

▪ I produksjonstapet er det regnet med tapt melkemengde resten av året.  
▪ En har gått ut fra at det blir satt på nye dyr, og at de vil kjee for første gang våren 

etter at skaden inntraff.  
▪ Førstegangskjeere melker gjennomsnittlig omkring 2/3 av det ei voksen geit gjør. 

Melkemengden blir dermed redusert også året etter at skaden oppsto. Avdråtten er 
satt til 683 liter per årsgeit, noe som samsvarer noenlunde med 
gjennomsnittsytelsen (meierileveranse) for alle geiter i landet.  

▪ Dersom tapet skjer så seint på året at en ikke kan erstatte det/de tapte dyret/a med 
rekruttering fra egen besetning må en regne med ett år med et lavere dyretall og 
tilsvarende tapte melkeinntekter/tilskudd og sparte kostnader. 

▪ For å komme fram til den fulle og hele verdien av geita må det også tas med i 
vurderingen om tapet får innvirkning på driftstilskuddet. Videre bør det også 
avklares om tapet av dyret(a) vil ha innvirkning på avløsertilskuddet. Forhold som 
nevnt her må beregnes i hvert enkelt tilfelle når en skal fastsette erstatningsbeløpet. 

▪ Vi presiserer at satsene over kun er veiledende. I særskilte tilfeller (ved f.eks. 
hundeangrep med kjent skadegjører) kan erstatningskravet være mye større enn 
veiledende satser. Dette må avklares mellom eier av geita og hundeeier.  

 


