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NYTT OM STRØMSTØTTE I LANDBRUKET 
 
Siden forrige nyhetsbrev har taket for strømstøtte for 
jordbruk blitt oppjustert fra 20.000 kWh til 60.000 kWh 
pr. måned, og dette vil lette situasjonen for mange 
større landbruksforetak. 
 
Søknadsfristen for strømstøtte fra og med april var 30. 
september, og det er dermed for seint å søke om dette 
nå. Men dersom man har glemt å søke, er det fortsatt 
mulig å søke om: 
 

• Strømstøtte fra og med juli, med søknadsfrist 
30. november 

• Strømstøtte fra og med oktober, med søknads-
frist 28. februar 

• Strømstøtte fra og med januar, med søknads-
frist 31. mai 

 
Selv om man er for sein i forhold til søknadsfrister, er 
det altså mulig å søke om støtte, men man taper 3 
måneders strømstøtte for hver gang man søker for 
seint. 
 
HUSK at dersom man har søkt innen den første fristen 
30. september, trenger man ikke søke om igjen, for da 
har man allerede søkt om strømstøtte for hele perioden 
april 2022 - mars 2023. 
 
 

LØNNSOMHET I SOLCELLER 
 
Vi har opplevd en enorm prisendring på strøm det siste 
året, og siden det er strømprisen som er den klart 
viktigste faktoren når en skal vurdere lønnsomheten i 
solceller, sier det seg selv at det blir vanskelig å si noe 
eksakt om solceller er lønnsomt. 
Solcellene har en levetid på minst 20 år. Lønnsomheten 
kan dermed beregnes ved en nedbetaling av invester-
ingen over 20 år. 
 
Som sagt er den viktigste faktoren strømprisen: 

• Hva tror du strømprisen i snitt vil bli de neste 20 
årene? NB - når solcellene produserer strøm, 
altså på dagtid i sommerhalvåret. 

 

 
 

Andre viktige faktorer er: 

• Bruker du all produsert energi selv, eller vil du 
selge noe av produksjonen? 

• Får du solgt eventuell overskuddsenergi og til 
hvilken pris? 

• Hvor lenge tror du næringen får strømstøtte? 

• Prisen på anlegget pr produsert kWh pr år 
o Det er store variasjoner i pris fra 

leverandør 

• Hvor mye får du i investeringsstøtte? 

• Nettleie og avgifter 

• Renter spiller også inn på lønnsomheten i 
investeringen 
 

Men HELT generelt kan en si at solceller er lønnsomt på 
landbruksbygg ved en strømpris på ca + - 60 øre på 
dagtid i sommerhalvåret. 
 
Ta kontakt hvis du vil ha hjelp i vurderingen av 
lønnsomheten i ditt konkrete solcelle prosjekt. Du får 

ikke fasiten😊 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KURS – I DIGITAL BOKFØRING 
 

Vi arrangerer kurs i digital bokføring tirsdag 15. 
november. Første del er et grunnkurs for de som 
ønsker å komme i gang. Andre del er et 
videregående kurs for de som alt er i gang, og 
ønsker tips og råd for mer effektiv bruk og 
muligheter til å gjøre mer av arbeidet selv. Kurset 
er gratis! 
 

• Grunnkurs: Tirsdag 15. november kl 18.30-
19.30 

• Videregående kurs: Tirsdag 15. november 
kl 19.45.-20.45 

 
Ansvarlige for gjennomføring er Thomas Kvia og 
Ove Undheim. 
 

Påmelding tlf 51786990 eller e-post: klepp@grl.no 
snarest mulig. Kurset holdes på kontoret på 
Særheim. 
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GÅRDSRÅD 
 
Et gårdråd er et forum der gårdens drift står i sentrum. 
I rådet sitter dine utvalgte medlemmer som ønsker å 
bidra til at gårdsbruket ditt skal være en god arbeids-
plass og gi deg et lønnsomt resultat. Rådet vil være et 
fast forum der du kan drøfte beslutninger som skal tas 
og utfordringer som dukker opp.  
 
Det er viktig å understreke at selv om du har et 
kompetent og velfungerende gårdsråd, er det fortsatt 
du som tar alle avgjørelsene og har det hele og fulle 
ansvaret for gårdsdriften din. Du er bare ikke alene om 
det lenger!  
 
Hvilken nytte har jeg av å danne et gårdsråd?  
 
Et gårdsråd kan være nyttig uansett størrelse eller 
produksjon på gården. Prinsippet er det samme:  
For å komme dit du vil, er det viktig å vite hvor du står 
og hvor du skal. Når du vet dette, gjelder det å finne den 
riktige veien for å komme dit.  
 
Et godt gårdsråd vil med medlemmenes ulike 
kompetanser og inngående kjennskap til deg og gården 
din, være en god hjelp i denne prosessen.  
 
Gårdsrådet vil være med på å utvikle deg som leder av 
virksomheten din. 
 
Er du interessert kan du ta kontakt med Martin 
Svebestad, tlf 51 78 69 92 for nærmere informasjon. 
 
 
 

 
 
 

 

 
NØKKELTALL 2021 

 
Nøkkeltalla for 2021 preges av 
positiv utvikling for de fleste 
produksjoner, utenom for 
fjørfe som holdt seg relativt 
stabilt i fra 2020.  
Markedet var preget av 
korona og restriksjoner som 
følge av dette. Kombinert med 
gode avlinger, samt gode 
vekst- og høsteforhold så ga 
2021 et høyst nødvendig løft i  

dekningsbidrag for flere bønder.  
Dessverre så vi også starten på en kostnadsgalopp på 
flere innsatsfaktorer mot slutten av 2021, noe som ikke 
kommer frem i statistikken fordi dette ble ført som 
varelager ved årsskiftet. 
 
På gris, sau og melk ser vi at en forbedret markeds-
situasjon ga positivt utslag på dekningsbidragene.  
 
På sau ga tomme fryselager mulighet for prisøkning til 
produsent. DB har økt fra 165 kroner per v.f. sau i 2020 
til 760 krone i 2021.  
 
På melk hadde vi et relativt høyt forholdstall (1,07) samt 
økning i pris på melk (0,65 kr/l) og kjøtt (4,9 kr/kg). DB 
per liter melk har økt med mellom 1,05 kr og 1,75 kr 
avhengig av påsett prosent. 
 
Det er som vanlig utarbeidet statistikk over ulike 
nøkkeltall. Denne er lagt ut på heimesida vår. I tillegg 
kan de som ønsker få den oversendt pr. e-post eller 
hente hefte på kontoret. 
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INNOVASJON NORGE 
 
Potten for 2022 er i utgangspunktet tom, men dersom 
noen går med planer om å bygge gjødsellager bør de 
søke før 2023. Fra 2023 vil det ikke lenger være mulig å 
få tilskudd til gjødsellager uten fast toppdekke. 
 
 

INNLEVERING AV BILAG 
 
Det er viktig for kontoret å være mest mulig a jour med 
kundenes regnskaper før nyttår, for å jevne ut 
arbeidsbelastningen for våre ansatte.  
De fleste av våre kunder har i tillegg en oppdragsavtale 
der det er avtalt innlevering hver 4. måned.   
 
Dersom det er lenge siden du har levert bilag, bør du 
vennligst levere bilag snarest. 

 

 
JÆREN SPAREBANK NEDETID 
 

• Alle kunder i Jæren Sparebank har fått melding 

om oppgradering i perioden 18.-21. november. 

I denne perioden vert det ikkje gjennomført 

betalinger.  Betalinger som er sendt til banken 

før den 17., men har forfall etter 21. nov blir 

heller ikkje betalt.  Dersom det er lagt 

betalinger til forfall etter den 21. november må 

desse leggast inn på nytt etter den 21. 

november. 

Etter oppgraderinga vil det gå nokre veker før det er 
mogleg å henta ut kontoutskrifter frå nettbanken. Vi vil 
derfor anbefale alle å skrive ut kontoutskrifter og andre 
bilag som er nødvendige for for regnskapet i god tid før 
17. november, dette er ekstra viktig for dei som leverer 
momsoppgåve kvar 2. månad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

5 20. november 

6 20. januar 

1 20. mars 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/Klepp-Rekneskapslag-337579673026027/

