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 914727855 PER MORTEN MEISTAD

Mobilnummer E-post Gnr.og bnr.
+47 976 76 054 pm@meistad.no 5029-177/2/0

 Foretakets kontonummer **** ** 63433

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 109 384

kr 6 000

kr 103 384

kr 103 384

kr 24 201

kr 79 183

Brutto tilskudd

Bunnfradrag (jf. jordbruksavtalen)

Netto tilskudd

Beregnet utbetaling

Krav fra kreditorer (1)

SKATT MIDT-NORGE - TR.HEIM

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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Arealtilskudd sone 4

Sum arealtilskudd

Kulturlandskapstilskudd

Intervall
Sats pr. 

daa Søknad Godkjent
Normert

/avgrensa Kroner

Korn

242 Bygg alle 322 226 226 72 772

Sum sone 4 226 72 772

daa Sum arealtilskudd

Sone 4 226 72 772

Sum arealtilskudd 226 72 772

Tilskuddsberettiget areal (daa) Sats Kroner

226 162 36 612

Sum kulturlandskapstilskudd 36 612 kroner
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