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LANDBRUKSUNDERSØKELSEN 2017 
 
Før sommeren ble det fra Altinn sendt ut melding om 
landbruksundersøkelsen til en del av våre medlemmer. 
Frist for å sende inn opplysninger var 10. august. 
 
Noen har svart på undersøkelsen, men de som ikke har 
svart, har i disse dager fått varsel fra Statistisk Sentral-
byrå (SSB) med vedtak om tvangsmulkt. Tvangsmulkten 
er på kr 4196. For å unngå tvangsmulkt må 
opplysninger sendes inn til Altinn innen 21. september 
2017. Det vil si at det skal rapporteres elektronisk via 
Altinn innen 21. september! 
 
Dersom du har problemer med å utføre oppgaven selv 
- hjelper vi deg gjerne   
Ønsker du hjelp – ta snarest kontakt på tlf: 51786990 
eller e-post: klepp@grl.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KURS I EIERSKIFTE 
 
Vi arrangerer kurs i eierskifte også denne høsten.  
Kurset går over 2 kvelder, torsdag 26. oktober og 
torsdag 2. november, fra kl 19.00 til 21.30. Kurset 
holdes på spiserommet på kontoret. 
 
På kurset vil vi komme inn på de fleste tema som er 
aktuelle for både selgergenerasjonen og kjøper-
generasjonen 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 mandag 23. oktober. Vi anbefaler at 
både selger- og kjøpegenerasjonen deltar på kurset. 
 
Ansvarlige for gjennomføring er Åge Bryne og Martin 
Svebestad. 
 
Kursavgift: Kr 1000 pr deltaker, halv pris på neste fra 
samme gårdsbruk. 
 
 
 

HUSK SØKNADSFRIST FOR PRODUKSJONS-
TILSKUDD 15. OKTOBER 
 
Som de fleste nå er kjent med, er det innført nye 
søknadsfrister og telledatoer for produksjonstilskudd. 
Den neste fristen er 15. oktober, med telledato 1. 
oktober. 
Søknadsfristen er absolutt, dvs. at søknad innkommet 
etter fristen ikke vil bli behandlet. 
 
Alle søknader skal nå sendes inn elektronisk, og 
dersom noen trenger hjelp med utfylling og 
innsending, er det bare å ta kontakt med oss. 
 
 
 
 
 

 
INFORMASJONSMØTE OM ALTINN 
 
Det blir viktigere og viktigere for alle å kunne gå inn 
på Altinn for å sjekke brev og meldinger som ligger 
der. Vi ser at manglende oppfølging av post som er 
kommet i innboksen fort kan få store konsekvenser 
ved gebyr, tvangsmulkt m.m. som følge av at en 
oversitter frister.  
 
Vi arrangerer et kort informasjonsmøte for å lære 
hvordan vi går inn på Altinn og vise hvordan dette 
verktøyet brukes. 
 
Møtet blir holdt tirsdag 17. oktober kl 12.30 i spise-
rommet og vil vare en god time. Her er det bare å 
møte opp; ingen deltakeravgift og ingen påmelding. 
 
Ansvarlige for møtet er Thomas Kvia og Linda Risdal 
 

 

mailto:klepp@grl.no
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL_oX0iPDOAhUBJJoKHZ8DCIYQjRwIBw&url=https://iktipraksis.iktsenteret.no/content/hva-deler-du-p%C3%A5-nettet&bvm=bv.131669213,d.bGs&psig=AFQjCNEjS_ADesBJq0khG_RF7w5ZSqZFZA&ust=1472884575971504


Nyhetsbrev  
Nr. 3 – 2017 September

 

 
 

 Side 2 

 

NYHET: AKSJESPAREKONTO 
 
Fra 1. september og ut 2017 kan aksjer og aksjefond 
flyttes inn på en aksjesparekonto uten at dette utløser 
gevinstbeskatning. Banker og andre finansinstitusjoner 
skal kunne tilby dette. 
 
Den viktigste fordelen er at gevinster ikke skattlegges 
før avkastningen tas ut fra kontoen. Dersom man har 
større urealiserte tap, med små utsikter til bedring, vil 
det være mer fornuftig å realisere aksjene på vanlig 
måte, for å oppnå et tidligere tapsfradrag.   
 
Vær oppmerksom på at enkelte banker tilbyr aksje-
sparekonto kun for bankens egne fond. Det kan da 
være fornuftig å velge en annen bank som kan tilby et 
stort spekter av eksterne fond. 
 
Utbytte er ikke omfattet av ordningen og blir beskattet 
på vanlig måte.    

 
 
SKATTEOPPGJØRET FOR 2016 

 
Skatteoppgjøret for næringsdrivende blir lagt ut 
puljevis fra 2. august og fram til 25. oktober.  
Som en del av vårt kontrollarbeid vil vi normalt 
kontrollere skatteoppgjørene for våre kunder, og gi 
tilbakemelding dersom det er avvik mellom våre 
beregninger og utlignet skatt.    

 
 
PROSJEKTET «RÅDGIVING FOR BERE-
KRAFTIG MJØLKEPRODUKSJON» ER 
AVSLUTTA 
 
Norsk Landbruksrådgiving Rogaland og Klepp Rekne-
skapslag har – som del av samarbeidet i  Rogaland 
Landbrukspark -  gjennomført eit treårig prosjekt, der 
vi ønska å testa ut om hypotesen vår stemde: 
 
god agronomi = god økonomi = god næringsbalanse 
 
Me gjennomførte ei samordna og systematisk 
rådgiving på 11 mjølkeproduksjonsbruk, og tok 
utgangspunkt i både økonomiske, agronomiske og 
miljømessige problemstillingar. Resultata viser at  
 

 
 
 
produksjonsfag og økonomi bør knytast sterkare 
saman i rådgivinga. 
 
Dei økonomiske resultata har utvikla seg positivt hos 
dei fleste deltakarane, og fokuset på økonomi 
kombinert med fagleg oppfølging har bidrege til å løfta 
resultatet for gruppa i perioden. Kor mykje som 
skuldast effektar av prosjektet, og kor mykje som 
skuldast andre forhold er alltid vanskeleg å svara 
eksakt på. Det er to gardar som har lågare resultat i 
2016 enn dei hadde i 2014, og ni gardar som har betra 
resultatet.  
Som gruppe har dei aktuelle bruka løfta resultatet – 
målt som driftsoverskot i næring med tillegg for utteke 
arbeidsvederlag frå samdrift – med totalt kr. 1 700 000. 
Dette utgjer kr 155 000 i snitt pr. bruk. 
 
Du kan lesa meir om prosjektet på nettsida vår. 
Prosjektet er finansiert av midlar frå Handlingsplan 
Næring (Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkes-
kommune). 
 
Vi arbeider no for å tilby eit permant rådgivingstilbod 
der ein tar utgangspunkt i erfaringane prosjektet har 
gitt oss. Vi kjem tilbake til dette etter kvart som det blir 
klart. 
 
 

FORDELING AV IBU-POTTEN 2018 
 
Fylkesmannen Landbruksavdelinga har beslutta at det 
ikke blir noen søknadsfrist for 2018 potten, verken nå i 
høst eller til våren. For 2018 vil derfor søknadene bli 
behandla fortløpende. Det som er viktig når en søker, 
er at prosjektet er «modent» og at en legger ved all 
nødvendig dokumentasjon når søknaden blir sendt inn. 
For mer info – ta kontakt med oss. 
 

 
FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

4 20. september 

5 20. november 

6 20. januar 

 


