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 997722965 GØRIL ROGNES

Mobilnummer E-post Gnr.og bnr.

+47 926 29 251
grognes@gmail.
com

5029-91/2/0

 Foretakets kontonummer **** ** 11884

Dato Søknaden er levert til
17.02.2021 Skaun kommune

Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd - 2020

Vi viser til din søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020.

Innvilget tilskudd framgår av oversikten under. Tilskuddet vil bli utbetalt innen 5 virkedager.

Fotnote

(1) Til informasjon: Trekk i utbetaling av tilskudd på grunn av krav fra kreditorer er ikke en del av kommunens 
vedtak. Hvis du er usikker på hva kravet gjelder, kan du kontakte kreditor. Hvis kreditor er 
Landbruksdirektoratet, kan du sende en e-post til regnskap@landbruksdirektoratet.no

Formål og vilkår
Formålet med produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket er å bidra til et aktivt og 
bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. Formålet med de enkelte 
ordninger er beskrevet i Prop. 1 S. Vilkårene for å motta produksjons- og avløsertilskudd fremgår av 
gjeldende jordbruksavtale og forskrift av 19.12.2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og 
avløsertilskudd i jordbruket.

kr 76 886

kr 6 000

kr 70 886

kr 70 886

kr 2 492

kr 68 394

Brutto tilskudd

Bunnfradrag (jf. jordbruksavtalen)

Netto tilskudd

Beregnet utbetaling

Krav fra kreditorer (1)

SKAUN

Til utbetaling
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Du kan klage på vedtaket
En eventuell klage skal sendes til Skaun kommune innen tre uker etter at du mottok dette brevet, jf. 
forvaltningsloven § 29. Det er statsforvalteren som vil behandle klagen.

Med hilsen
Skaun kommune
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Tilskudd for husdyr (Sone: Sør-Norge (unntatt Jæren))

Fotnote

Foretaket har søkt om tilskudd for griser, kyllinger, gjess, kalkuner og ender, slakta i søknadsåret. Opplysninger 
fra slakteri viser at foretaket ikke har levert griser, kyllinger, gjess, kalkuner eller ender til slakt. Det vil ikke bli 
utmålt tilskudd for disse dyreslagene.

Arealtilskudd sone 4

Fotnote

(1) Størrelsen på tilskuddsberettiget grovfôrareal er fastsatt på grunnlag av antall dyr foretaket disponerer og 
grovfôrsalg, og innmarksbeiteareal blir normert med en faktor på 0,6, jf. gjeldende jordbruksavtale.

Sum arealtilskudd

Kulturlandskapstilskudd

Intervall
Sats pr. 

dyr
Søknad 

pr. 01.03.
Godkjent 
pr. 01.03. Kroner

Søknad 
pr. 01.10.

Godkjent 
pr. 01.10. Kroner

Øvrig storfe

119 Øvrige storfe alle 385 34 34 13 090 0 0 0

Intervall
Sats pr. 

daa Søknad Godkjent
Normert

/avgrensa Kroner

Korn

242 Bygg alle 322 105 105 33 810

Grovfôr

210 Eng 45 45 45

212 Innmarksbeite 6 6 3,6

Grunnlag for tilskudd 48,6 (1)

Sum alle 105 48,6 5 103

Sum sone 4 153,6 38 913

daa Sum arealtilskudd

Sone 4 153,6 38 913

Sum arealtilskudd 153,6 38 913

Tilskuddsberettiget areal (daa) Sats Kroner

153,6 162 24 883,2

Sum tilskudd for husdyr 13 090 kroner
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Grunnlag for beregning av arealtilskudd for grovfôr

Grunnlag for grovfôrberegning

Søknad per Godkjent per Søknad per Godkjent per

01.03 01.03 01.10 01.10

119 Øvrige storfe 34 34 0 0

522 Fôrsalg, surfôr 21000 21000

Sum kulturlandskapstilskudd 24 883 kroner
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