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Søknad om 
produksjonstilskudd og 

avløsertilskudd i jordbruket
Søknad sendt 27.10.2022 12:35:27

Søknadsfrist del 1 av søknaden: 15.3. 
Søknadsfrist del 2 av søknaden: 15.10.

Grunnopplysninger

Navn på foretak
YSLAND OLE

Representant for foretaket
OLE YSLAND

Organisasjonsnummer
969302276

Adresse
Yslandsveien 69 7316 LENSVIK

Selskapsform
Enkeltpersonforetak

Driftssenter
5059-802/1/0

Mobilnummer
+47 986 22 003

E-post
o-yslan@online.no

Kontonummer
**** ** 45635

Varsel- og infomeldinger

Søknaden genererte ingen varsel- eller infomeldinger.

Areal - eiendommer

Landbrukseiendommer Sone Eier Fulldyrket Overflatedyrket Innmarksbeite
Totalt
disponert
areal

5059-802/1/0 5A Ole
Ysland 43 0 0 43

Areal - vekster

Frukt, bær, planteskoleplanter og blomster

Kode Type Sone Antall dekar

280 Jordbær 5A 26

Annet areal i drift

Kode Type Sone Antall dekar

290 Brakka areal 5A 10

' '

Landbruksdirektoratet/Ill'i""'°';re""''""
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294 Areal i drift, men ikke berettiget 
produksjonstilskudd 5A 7

Antall dyr

Slakta griser, kyllinger, gjess, kalkuner og ender

Søker tilskudd for slaktegriser, 
kyllinger, gjess, kalkuner og 
ender, slakta i løpet av året?

Nei

Frukt, bær, grønt og potet

Bær

Kode Type Sone Antall kg

2022

011 Jordbær 5A 7340

Avløser

Jeg søker ikke avløsertilskudd

Egenerklæringer

Driftsfellesskap

Er foretaket ditt i driftsfellesskap med andre foretak?

Nei

294 Areal i drift, men ikke berettiget
produksjonstilskudd 5A 7

Antall dyr
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Beregnet tilskuddsgrunnlag er under 5 000

Oppsummering av søknad

Foreløpig beregnet tilskudd
Vær oppmerksom på at den foreløpige beregningen er gjort på grunnlag av foreløpige satser. Vedtaket om tilskudd vil bli 
beregnet på grunnlag av endelige satser, som fastsettes i januar året etter søknadsåret.

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Arealtilskudd kr 59 800
Kulturlandskapstilskudd kr 6 890
Distriktstilskudd frukt, bær, grønt og potet kr 70 758
Brutto tilskudd: kr 137 448

Reduksjoner
Bunnfradrag kr 6 000

Netto tilskudd
Foreløpig beregnet tilskudd kr 131 448

Avløsertilskudd
Maksimalt tilskuddsgrunnlag:
Faktiske avløserutgifter (oppgitt i søknaden): kr 0
Foreløpig beregnet tilskudd: kr 0

Kommentarer til søknaden

Vedlegg

Målform
Bokmål

10. januar er frist for å etterregistrere enkelte opplysninger (se i veilederen for mer informasjon). Ønsker du å motta 
påminnelse om etterregistreringsfristen?
Ja

Omtrent hvor mange minutter brukte du på å fylle ut søknaden? (Oppgaveregisteret benytter seg av disse 
opplysningene).

Underskrift
Søknaden er bekreftet og underskrevet elektronisk.

Oppsummering av søknad

Foreløpig beregnet tilskudd
Vær oppmerksom på at den foreløpige beregningen er gjort på grunnlag av foreløpige satser. Vedtaket om tilskudd vil bli
beregnet på grunnlag av endelige satser, som fastsettes i januar året etter søknadsåret.

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Arealtilskudd
Kulturlandskapstilskudd
Distriktstilskudd frukt, bær, grønt og potet
Brutto tilskudd:

Reduksjoner

kr 59 800
kr 6 890
kr 70 758
kr 137448

Bunnfradrag

Netto tilskudd

kr 6 000

Foreløpig beregnet tilskudd

Avløsertilskudd

kr 131 448

Maksimalt tilskuddsgrunnlag:
Faktiske avløserutgifter (oppgitt i søknaden):
Foreløpig beregnet tilskudd:

Beregnet tilskuddsgrunnlag er under 5 000
kr 0
kr 0

Kommentarer til søknaden

Vedlegg

Målform
Bokmål

10. januar er frist for å etterregistrere enkelte opplysninger (se i veilederen for mer informasjon). Ønsker du å motta
påminnelse om etterregistreringsfristen?
Ja

Omtrent hvor mange minutter brukte du på å fylle ut søknaden? (Oppgaveregisteret benytter seg av disse
opplysningene).

Underskrift
Søknaden er bekreftet og underskrevet elektronisk.
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