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AVLINGSSKADEERSTATNING 
 
Hovedprinsippet er at skade over 30 % av gjennom-
snittet kan erstattes. 
 
Gjennomsnittsavlingen blir som hovedregel beregnet 
ut i fra avling per dekar fra de siste fem årene. 
Unntaket er i grovforproduksjon til egne husdyr, der 
blir avlingen målt opp mot den fastsatte normavlingen 
i kommunen. 
 
Grovforprodusenten skal i 2018 gjennomføre opp-
målingen av avlingen selv og er ansvarlig for at tallene 
som oppgis er riktige, det vil bli foretatt stikkprøver. 
Veiledning for oppmåling finnes på landbruks-
direktoratet.no 
 
Produsentene har høsteplikt. Uhøstet areal må god-
kjennes av kommune. 
Tapt avling på innmarksbeite er ikke erstatnings-
berettiget. 
 
Det er viktig å melde fra om mulig skade til kommunen 
så tidlig som mulig. Dersom det ikke er meldt i fra før 
søknad sendes vil søknaden bli avvist. Frist for søknad 
er 31. oktober. 
 
Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med 
søknad – ta kontakt med oss. 
 

 
HUSK SØKNADSFRIST FOR PRODUKSJONS-
TILSKUDD 15. OKTOBER 
 
Frist for å søke produksjonstilskudd er 15. oktober, 
med telledato 1. oktober. Søknadsfristen er absolutt, 
dvs. at søknad innkommet etter fristen vil ikke bli 
behandlet. 
 
Alle søknader sendes inn elektronisk! Trenger du hjelp 
med utfylling og innsending, er det bare å ta kontakt 
med oss – så hjelper vi deg med dette. 
 

 
 

 
KURS I EIERSKIFTE 
 
Vi arrangerer kurs i eierskifte, som går over 2 kvelder, 
torsdag 01. november og torsdag 08. november fra kl 
19.00 til 21.30. Kurset holdes på spiserommet på 
kontoret på Særheim. 
 
På kurset vil vi komme inn på de fleste tema som er 
aktuelle for både selger- og kjøpergenerasjonen som: 
 
• Menneskelige sider ved et eierskifte 
• Skatte- og avgiftsregler og tilpassing til disse 
• Økonomi og lovregler ved eierskifte og det å 

eie en gard 
 
Påmelding på e-post til klepp@grl.no eller på telefon 
51 78 69 90 innen 29. oktober. Vi anbefaler at både 
selger- og kjøpergenerasjonen deltar på kurset. 
 
Ansvarlige for gjennomføring er Åge Bryne og Martin 
Svebestad. 
 
 
Kursavgift: Kr 1000 pr deltaker, halv pris på neste fra 
samme gårdsbruk. 
 

 
 
SKATTEOPPGJØRET FOR 2017 

 
 
Skatteoppgjørene for næringsdrivende blir lagt ut 
puljevis fra 15. august og fram til 24. oktober.  
 
Som vanlig vil vi kontrollere skatteoppgjørene til våre 
kunder, og gi tilbakemelding dersom det er avvik 
mellom våre beregninger og utlignet skatt.. 
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FRADRAGSRETT FOR DIETTKOSTNADER 

 
Matutgifter er i utgangspunktet en privat utgift. Men 
personlig næringsdrivende kan under visse betingelser 
utgiftsføre kostnader til mat og drikke. Opplistingen 
nedenfor er ikke uttømmende: 
 
 

Yrkesreiser til møter, kurs o.l. 
 
Det er fradragsrett for diettutgifter ved yrkesreiser 
uten overnatting dersom reisen overstiger 15 km og 
varer over 6 timer. 
Ved yrkesreiser med overnatting er det full fradragsrett 
for diettutgifter (inklusiv drikke til maten i et rimelig 
omfang) dersom man bor på hotell o.l.  
Ved privat innkvartering er fradraget begrenset oppad 
til kr 88 pr. døgn (2018-sats).  
 
 

Velferdstiltak for ansatte 
 
Det er fradragsrett for diettutgifter til ansatte dersom 
dette er et rimelig velferdstiltak og gjelder alle ansatte, 
eksempel i forbindelse med sosiale sammenkomster 
med grilling, pizza o.l. 
MEN dersom påspandering av mat til ansatte er en fast 
ordning eller er mer hyppig enn det som er vanlig, vil 
dette kunne anses som en lønnsoppgavepliktig 
naturalytelse. 
 
 

Overtidsmat 
 
Fradrag for overtidsmat til ansatte og den nærings-
drivende betinger minst 12 timers sammenhengende 
fravær fra hjemmet. Det kan i så fall gis fradrag for et 
måltid, begrenset oppad til kr 90 pr. person (2018-
sats). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dugnadsarbeid 
 
Innimellom får vi spørsmål om fradragsrett for mat og 
drikke i forbindelse med dugnader. Dugnad er gratis-
arbeid og utføres normalt av ikke-ansatte. I utgangs-
punktet vil slike utgifter ikke kunne fradragsføres, med 
mindre de lønnsinnberettes som naturalytelser, men i 
praksis vil utgifter av beskjeden karakter kunne 
fradragsføres uten lønnsinnberetning.  
 
 

Kundebevertning 
 
Det er fradragsrett for utgifter til bevertning av kunder 
og forretningsforbindelser, såfremt serveringen finner 
sted innenfor normal arbeidstid og kostnadene ikke 
overstiger kr 468 pr. person. Dersom dette beløpet 
overstiges, faller hele fradraget bort.  
 
 

Krav til dokumentasjon 
 
Det er strenge krav til dokumentasjon for denne typen 
utgifter, og bilagene skal påskrives følgende: 
 

 Hvem som har deltatt på bespisningen 

 Formål/anledning (eksempelvis «pizzakveld 
med ansatte») 

 Ved overtidsmat bør det påskrives hvor lang 
arbeidsdagen har vært 
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HVA ER GDPR? 
 
Mange har sikkert fått e-poster og meldinger om 
tilpassing til GDPR fra ulike firma som en har kontakt 
med. Dette er et nytt personverndirektiv som først ble 
vedtatt i EU, og som nå er vedtatt som lov i Norge. 
Hensikten er å verne den enkelte person mot at 
personopplysninger blir brukt, lagret og i noen tilfeller 
omsatt på uforsvarlige måter. 
 
Gjennom loven er alle bedrifter som håndterer 
personopplysninger pålagt å innføre en rutine som 
dokumenterer at personopplysningene blir 
betryggende tatt vare på. Det er videre regler om at en 
ikke kan ta vare på personopplysninger uten at en kan 
dokumentere behov for opplysningene. Den enkelte 
har også innenfor gitte regler rett til å kreve 
opplysninger om seg slettet når en avslutter et 
kundeforhold, melder seg ut av en forening osv. 
 
Som personopplysninger regnes alle opplysninger om 
en person som navn, adresse, telefonnummer, e-post 
adresse, personnummer osv. 
 
Vi behandler store mengder personopplysninger. Dette 
gjelder bl.a. nødvendige opplysninger for alle våre 
kunder som vi må ha for å utføre regnskapsføreropp-
draget med rapporteringer og innsending av skatte-
meldinger m.m. I denne sammenhengen regnes vi som 
databehandler – en som utfører oppgaver for en 
bedrift etter fullmakt, og vi må av denne grunn inngå 
en egen databehandleravtale med alle våre 
medlemmer og kunder. 
 
Merk også at små foretak har et selvstendig ansvar for 
å dokumentere trygg lagring av personopplysninger. 
Dette kan gjelde kundelister, personalopplysninger osv.  
Vi kan bistå om det skulle være behov for det. 
 

 

 
 
 
 
 

 
NY GJØDSELVAREFORSKRIFT 
 
Det er kommet et nytt forslag til gjødselvareforskrift. I 
forslaget blir kravet til spreieareal innskjerpet, og 
landbruksdepartementet foreslår en økning fra 4 til 5 
dekar for en gjødseldyrenhet. Miljøvernmyndighetene 
ønsker å gå enda lenger, til svensk nivå som er på i 
overkant av 6 dekar pr gjødseldyrenhet.  
Dersom regelverket blir godkjent vil det kunne få stor 
og dramatisk betydning for de mest husdyrtette 
områda  som Jæren Det er å håpe at en gjennom 
nytenking og nye løsninger kan komme til brukbare 
løsninger  om krava til spreieareal skulle bli endra, men 
det vil samtidig alltid måtte være en kost/nytte 
vurdering av ulike tilpassinger. Sammen med resten av 
fagmiljøet på Særheim og Rogaland Landbrukspark 
følger vi utviklinga nøye i denne saken. 
 
 

 
 
 
 

FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

4 20. september 

5 20. november 

6 20. januar 
 
 
 
 

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

