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 991453490 ALF MELLING

Mobilnummer E-post Gnr.og bnr.

+47 977 57 019
alf_melling@hotmail.
com

5029-81/1/0

 Foretakets kontonummer **** ** 08374

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.

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.

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

kr 16 874

kr 6 000

kr 10 874

kr 10 874

Brutto tilskudd

Bunnfradrag (jf. jordbruksavtalen)

Netto tilskudd

Beregnet utbetaling
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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

Grunnlag for beregning av arealtilskudd for grovfôr

Intervall
Sats pr. 

daa Søknad Godkjent
Normert

/avgrensa Kroner

Grovfôr

210 Eng alle 105 66 66 63,2 (1) 6 636

Sum sone 4 63,2 6 636

daa Sum arealtilskudd

Sone 4 63,2 6 636

Sum arealtilskudd 63,2 6 636

Tilskuddsberettiget areal (daa) Sats Kroner

63,2 162 10 238,4

Grunnlag for grovfôrberegning

Søknad per Godkjent per Søknad per Godkjent per

01.03 01.03 01.10 01.10

523 Fôrsalg, høyensilasje 31600 31600

Sum kulturlandskapstilskudd 10 238 kroner


	Arealtilskudd sone 4
	Fotnote
	Sum arealtilskudd


	Kulturlandskapstilskudd
	Grunnlag for beregning av arealtilskudd for grovfôr

