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VIDEREFØRING AV STRØMSTØTTE I LAND-
BRUKET 
 
Strømstøtteordningen som gjaldt desember 2021 – 
mars 2022 er videreført fram til og med mars 2023. Nå 
er også vatningslag inkludert, men bare for perioden 
april-oktober 2022. 
 
Som før skal støtten beregnes til 80 % av strømpris som 
overstiger 70 øre pr. kWh, inntil et månedlig forbruk på 
20.000 kWh for jordbruk, mens det for gartnerier ikke er 
noen øvre grense. Forutsetningen for strømstøtte er at 
man er registrert i Enhetsregisteret og oppfyller 
vilkårene for å motta produksjonstilskudd og/eller 
avløysertilskudd. 
 
Det er viktig å merke seg følgende: 
 

• Søknadsfristen er 30. september 

• Det søkes via Landbruksdirektoratet 

• Kun en søknad for hele perioden 

• Det er mulig å søke allerede nå 
 
Dersom man fortsatt er registrert som nærings-
drivende og ikke driver garden eller mottar 
produksjonstilskudd, må man ta kontakt med nett-
selskapet sitt og omregistrere måleren på boligen til 
privat husholdning. Da vil man få strømstøtte for 
boligen.  
 
 

KORT OM GJØDSELPRISER 
 
Det er flere som ringer inn til kontoret og spør hva de 
skal gjøre i forhold til kjøp av kunstgjødsel for neste 
vekstsesong. Det er flere store usikkerhetsmomenter 
knyttet til prisutviklingen på kunstgjødsel, blant annet 
krigen i Ukraina og høye energipriser.  
Dette gjør det vanskelig å gi ett svar med to streker 
under, men hvis en har råd kan det være lurt å i det 
minste sikre seg deler av neste års kunstgjødsel i løpet 
av høsten. Sannsynligheten for at prisen vil stige utover 
høsten er større enn at den vil synke.  
Leverandørene har også kommunisert at det kan være 
lurt å kjøpe kunstgjødsel for neste år slik en sikrer seg 
mot risikoen for vareknappheten i høysesongen. 

 
Mot neste vekstsesong anbefales det å legge til rette for 
gode vekstforhold på jordene, slik at en får utnytte 
gjødselen mest mulig. Det kan være lurt å bruke 
vinteren til kalking, drenering og liknende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HUSK SØKNADSFRIST FOR PRODUKSJONS-
TILSKUDD 15. OKTOBER 
 
Frist for å søke del 2 er 15. oktober, med telledato 1. 
oktober. Søknadsfristen er absolutt, og alle søknader 
sendes inn elektronisk! Utbetaling av tilskuddet er i 
februar i 2023. 
 
Trenger du hjelp til utfylling og innsending, er det bare 
å ta kontakt med oss på tlf: 51786990 – så hjelper vi deg 

med dette 😊 

 

KURS I EIERSKIFTE 
 

Tid:  Tirsdag 25. oktober kl 18.30-21.30 
Sted:  Spiserommet på kontoret på Særheim, 

Postvegen 209, Klepp stasjon 
 
Vi vil også dette året arrangere kurs for 
medlemmer og andre for å gå gjennom de 
viktigste forhold knyttet til eierskifte. Kurset går 
over en kveld, og vi ser gjerne at både selgere og 
kjøpere deltar på samlingen. 
 

Tema: 

• Skatteregler 

• Økonomi 

• Rettsregler 

• Mellommenneskelige forhold 

Pris: kr 500 for første deltaker, kr 250 for øvrige 
fra samme gård. 
Påmelding til tlf: 51786990 eller e-post: 
klepp@grl.no innen 21. oktober.  
 

Ansvarlige for gjennomføring er: Toril Salte, 
Fjola Særheim  og Martin Svebestad 
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Linda Risdal 
 
Er tilbake fra permisjon. Hun 
jobber nå i en 50 % stilling.  
Velkommen tilbake Linda ☺ 

 
 

FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

4 20. september 

5 20. november 

6 20. januar 
 
 
 

 

 

 

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 
senest 1 uke før samlingen. Kurset holdes på 
kontoret på Særheim. 

 

Tekst på digitale bilag 
 

Det er mulig å bruke tekstfeltet for å gi en forklaring til uklare bilag, som ikke uten videre gir regnskapsfører 
nok informasjon til riktig bokføring, eksempelvis fordeling av utgifter mellom næring og privat, og fordeling 
av vedlikehold og påkostning. 
Bildet nedenfor viser tekstfeltet som ligger under «dokumenter» og «bilag» på Agro24 og Tripletex:   
 

  
 

 
Tekstfeltet må fylles ut og lagres før fakturaene betales/registreres eller sendes til regnskapsfører. 
 
Allerede utfylt tekst (fakturanr. mm) kan slettes før utfylling av egen tekst.  
 

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