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Pristilskudd korn og kraftfôr
NYTT I ÅR
Det er nye satser for prisnedskrivning for korn (se punkt 2.2) og for matkorntilskudd (se
punkt 3.2).
Av statistikkhensyn er det for innført egne koder for «lagerkvalitet» for «vareart» = 7 for å
skille oljefrø og åkerbønner, se punkt 2.3.

Dette rundskrivet gir en oversikt over
 prisnedskrivningstilskudd for korn
 matkorntilskudd
 frakttilskudd korn
 frakttilskudd kraftfôr
De ovennevnte ordninger er hjemlet i
 jordlova § 181
 forskrift av 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd i landbrukssektoren
(pristilskuddforskriften)
 forskrift av 19. desember 2008 nr. 1491 om formidling av pristilskudd til
landbrukssektoren (formidlingsforskriften).
 Jordbruksavtale 2018-2019
 Prop. 1 S (2017-2018) fra Landbruks- og matdepartementet
 Prop. 94 S (2017-2018) Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.
Landbruksdirektoratet fastsetter krav til søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling.2
Vi viser dessuten til

Landbruks- og matdepartementet er i henhold til jordlova § 18 gitt hjemmel til å fastsette «føresegner om
fordeling og vilkår for utbetaling og formidling av tilskot etter jordbruksavtalen eller liknande tilskot,
herunder atterhald og avkorting av tilskot, utestenging frå ei ordning, og rente ved krav om tilbakebetaling».
2 Jf. pristilskuddforskriften § 9, jf. § 14
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forskrift av 25. januar 2018 nr. 200 om satser for tilskudd til frakt av kraftfôr
(satsforskriften)
forskrift av 7. desember 2016 nr. 1458 om frister for pristilskudd mv. i
landbrukssektoren (fristforskriften)

Produsenter og omsetningsledd som er tilknyttet tilskuddsordningene omtalt i dette
rundskrivet, plikter å drive sin produksjon, foredling og transport i samsvar med regelverk
for jordbruksvirksomhet og håndtering av jordbruksvarer. Omsetningledd må i tillegg
inneha de tillatelser som er nødvendige innenfor den type virksomhet som foretaket
driver.3 Alle omsetningsledd som håndterer jordbruksprodukter forventes å følge
Mattilsynets og andre etaters virksomhetskrav.
I jordbruksoppgjøret for 2018–2019 ble det, gjeldende fra 1. juli 2018, gjort endringer i
satsene for prisnedskrivingstilskudd (punkt 2.2) og for matkorntilskudd (punkt 3.2) Det
bli ikke gjort noen endringer frakttilskuddene på korn (punkt. 4.1).
2.

PRISNEDSKRIVNINGSTILSKUDD KORN
Fagansvar: Mari Vengnes og Hege Heiberg

Formålet med tilskudd til prisnedskrivning av korn er «å sikre avsetning av
norskprodusert korn, erter og oljefrø gjennom marknadsordninga, og å skrive ned prisen
på råvarer til matmjøl og kraftfôr. For å fremje avsetninga av økologisk korn og erter, blir
det der gitt høgare satsar til økologisk produksjon.»4
2.1

Vilkår for tilskudd

Prisnedskrivingstilskudd kan gis til foretak, dvs. kornkjøper, som kjøper norskprodusert
korn fra produsent for videresalg eller bruk i kommersiell matmel- eller
kraftfôrindustri.5 Dette innebærer at det ikke gis tilskudd for korn som er uegnet til
framstilling av mat eller fôr.
Importert vare er ikke berettiget prisnedskrivingstilskudd. Det samme gjelder korn
produsert i utlandet av primærprodusent registrert i Norge. Ved kjøp av korn fra
norskregistrerte foretak, som for eksempel produserer både i Norge og Sverige, er det kun
det norskproduserte kornet som er berettiget tilskudd, og ikke den svenske delen av
produksjonen.
For kornkjøpere som produserer kraftfôr er det et krav6 om at
- kraftfôret tilbys i markedet på vanlige salgsvilkår
- en vesentlig del av kraftfôret (minimum 50 prosent) selges til foretak som selger
verken har eiermessige interesser eller driftsmessig samarbeid med, altså ikke salg
som bærer preg av internomsetning
Det gis ikke tilskudd for
- korn som nyttes til fremstilling av fiskefôr7
Jf. pristilskuddforskriften § 2
Prop. 1 S (2017–2018) fra Landbruks- og matdepartementet
5 Jf. pristilskuddforskriften § 7 første ledd
6
Brev fra Landbruks- og matdepartementet om fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 8. juli 2004
om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen
for korn, datert 13. desember 2007.
7 Jf. pristilskuddforskriften § 7 første ledd
3
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varer som eksporteres8
korn som skal anvendes til såkorn eller hjemmemaling9

Det gis kun tilskudd ved førstehånds omsetning av kornet. Mottaker av tilskuddet er
ansvarlig for at kornet benyttes i samsvar med vilkårene. Dette gjelder også når kornet
selges videre. Det er også kornkjøpers ansvar at importert korn og annet korn som ikke er
tilskuddsberettiget, ikke innrapporteres til Landbruksdirektoratet som tilskuddsberettiget
vare.
2.2

Satser

Tabell 1 Satser for prisnedskrivingstilskudd for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 201910

Hvete (inkl. spelt), rug, rughvete, bygg,
havre
Oljefrø, lupiner og åkerbønner
Fôrerter

Konvensjonell vare,
sats, øre per kg
60,3

Økologisk vare,
sats, øre per kg
156,5

201,8
98,5

322,8
163,5

Beregningsgrunnlag er kvantum med basis vanninnhold (korn 15 prosent og oljefrø
8 prosent). Ved vanninnhold over basis omregnes kvantumet til basis vanninnhold.
Beregningen foretas på bakgrunn av tilskuddsmottakers innsendte kvalitetsanalyser av
representative kornprøver fra hvert enkelt vareparti. Kvalitetsanalysene må tilfredsstille
de krav til analysesikkerhet som Landbruksdirektoratet fastsetter11. Med mindre
Landbruksdirektoratet bestemmer noe annet, skal prøven tas ut med automatisk
prøvetaker og nedminskes med tilknyttet nedminsker.
2.3

Søknad, rapportering og utbetaling

Innrapportering av ”korndata” danner grunnlag for beregning av
prisnedskrivingstilskudd. Dette skjer elektronisk og det er krav til form og elektronisk
format. Se vedlegg for formatkravene til rapporteringen.
Landbruksdirektoratet utbetaler tilskuddet til kornkjøperne ukentlig i sesongen og
sjeldnere i andre perioder. Før utbetaling trekkes omsetningsavgift og forskningsavgift fra
tilskuddet.12 Oversikt over grunnlaget og utbetalt beløp går fram av tilskuddsbrev som
sendes mottaker.
Landbruksdirektoratet ønsker bedre statistikk over produksjonen av proteinråvarer og
ser at det vil være hensiktsmessig å dele åkerbønner og oljefrø.
Disse rapporterte i dag inn på samme «vareart». For å skille på henholdsvis åkerbønner
og oljefrø, vil vi fra kornåret 2018/2019 at dere bruker nærmere definerte
«lagervarekoder» for å skille disse varene i Landbruksdirektoratets statistikk, se ramme
nedenfor.
Jf. pristilskuddforskriften § 7 fjerde ledd
Det er krav om videresalg eller anvendelse i kommersiell matmel- eller krafôrindustri, jf.
pristilskuddforskriften § 7 første ledd. Se også note 6.
10 Satsene fastsettes i jordbruksoppgjøret, se Jordbruksavtale 2018-2019, tabell 1.21 Prop. 94 S.
11 ”Retningslinjer om krav til analysesikkerhet ved kvalitetsanalyser av korn som omsettes gjennom
markedsordningen av 22. juni 2016.” Se Jordbruksavtale 2017–2018, punkt 6.7, s. 23.
12 Jf. pristilskuddforskriftens § 9 andre ledd
8
9
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Oljefrø – lagerkvalitet 1
Økologisk oljefrø – lagerkvalitet 9
Åkerbønner – lagerkvalitet 3
Åkerbønner økologiske – lagerkvalitet 8
Frist for å rapportere korn som er kjøpt i et kornår er 30. september samme år som
kornåret utløper. Kornet regnes som kjøpt når eierskiftet finner sted, og som hovedregel
skjer dette ved levering. Frist for å få tilskudd og frist for plikt til å betale avgifter for
kornet for kornåret 2017-2018 er dermed 30. september.
3.

MATKORNTILSKUDD
Fagansvar: Ida Louise Bjønness og Hege Heiberg

Formålet med ordningen «er å gi grunnlag for ein rekningssvarande pris på norsk
matkorn og samstundes halde prisen på matmjøl på eit nivå som kan sikre
konkurransekrafta til norskprodusert matmjøl og bakevarer samenlikna med import.»13
Tilskuddet gis til norske matmjølprodusenter på grunnlag av forbruk av norskprodusert14
matkorn. Matkorntilskudd kan gis til foretak som anvender norsk korn i tilvirkning og
som nyttes til mat beregnet til innenlandsk forbruk.15
3.2 Satser
Tabell 2 Satsen for matkorntilskudd fastsettes årlig i jordbruksoppgjøret 16

Periode
Norsk matkorn, sats øre per kg

Fram til 30. juni 2018
35,0

1. juli 2018 - 30. juni 2019
41,3

3.3 Søknad, utsettelse og dispensasjon
Foretakene, i hovedsak matmelmøller, kan søke Landbruksdirektoratet månedlig om
matkorntilskudd, og da innen den 15. i måneden etter den tilskuddsberettigede
produksjonen.
Endelig frist for å søke om matkorntilskudd for 2018 er 15. februar 2019.17 Søker vil etter
en begrunnet søknad kunne få tre ukers utsettelse dersom det søkes om utsettelse før
fristens utløp18. Dersom søknaden sendes etter 15. februar 2019 for kalenderåret 2019, vil
søker ikke ha rett til matkorntilskudd for 2018.
Dersom det likevel foreligger særlige forhold, vil søker kunne få dispensasjon fra
søknadsfristen også etter at fristen har utløpt19.
3.4 Rapportering og utbetaling

Prop 1 S (2017-2018) fra Landbruks- og matdepartementet.
Jordbruksavtale 2013–2014, s. 24. Kravet om at tilskuddsberettiget korn skal være norskprodusert ble
innført 1. juli 2013.
15 Jf. pristilskuddforskriften § 7 andre og fjerde ledd
16 Se Jordbruksavtale 2018–2019, punkt 6.8
17 Fristforskriften § 7
18 Fristforskriften § 11
19 Fristforskriften § 12
13
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I tillegg til søknaden (som bare gjelder norsk matkorn) skal også totalforbruket av
matkorn innrapporteres. Det er utarbeidet eget skjema for innrapportering av månedlig
totalforbruk. Dette rapporteringsskjemaet sendes inn sammen med søknadsskjemaet.
Matkorntilskuddet utbetales til foretaket i den påfølgende måneden søknaden gjelder for.
Etter årets slutt plikter foretaket å innrapportere total omsetning av alle vareslag til
Landbruksdirektoratet. Dersom rapporteringskravene ikke overholdes, kan dette få
konsekvenser ved at tilskudd ikke utbetales og/eller at tilskuddet avkortes20.
4.

FRAKTTILSKUDD KORN
Fagansvar: Hege Heiberg og Ida Louise Bjønness

Formålet med frakttilskudd er å «jamne ut prisane til produsent og forbrukar.»
Ordningen er basert på at produsentene må dekke en egenandel av kostnadene. 21
4.1

Vilkår, soner og satser for tilskudd22

4.1.1 Tilskudd til frakt av korn fra Østlandet23 til produksjonsanlegg24 i resten av landet
Tilskudd kan gis til frakt av korn fra Østlandet til produksjonsanlegg ved steder nevnt i
tabell 3.
Tabell 3 Satser for frakt av korn produsert på og fraktet fra Østlandet til produksjonsanlegg i:

Destinasjon
Stavanger og Tau
Vaksdal
Florø
Vestnes
Trondheim
Steinkjer
Balsfjord

Sats 2018, kr per tonn
121
147
157
151
154
168
190

Sats 2019, kr per tonn
121
147
157
151
154
168
190

4.1.2 Tilskudd til frakt av kraftfôrråvarer til Bergneset i Balsfjord
Det kan gis tilskudd til frakt av norskprodusert og importert soyamel til
kraftfôrproduksjon ved Bergneset i Balsfjord, se tabell 4.
Tabell 4 Sats for frakt av soyamel til fôr

Balsfjord

Sats 2018, kr per tonn
22

Sats 2019, kr per tonn
22

4.1.3 Tilskudd til frakt av fôrkorn fra utlandet

Pristilskuddforskriften § 12
Prop. 1 S (2017–2018) fra Landbruks- og matdepartementet
22 Vilkår og tabeller følger av pristilskuddforskriften § 7 og av jordbruksavtalen 2017–2018
23 Østlandet er definert som Akershus, Oslo, Vestfold, Østfold, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland, se
Jordbruksavtale 2017–2018, s. 22.
24 Produksjonsanlegg er anlegg som tilvirker matmel eller kraftfôr til husdyrproduksjon.
20
21
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Det kan gis tilskudd til frakt av importert fôrkorn til produksjonsanlegg på følgende steder
angitt i tabell 5.25 Det er et vilkår at importert fôrkorn tolldeklareres til husdyrfôr. Kun
frakt av korn fra utlandet direkte til underskuddsområdet for tilvirkning av kraftfôr
kvalifiserer for tilskudd26.
Tabell 5 Satser for frakttilskudd for importert fôrkorn til produksjonsanlegg på følgende steder:

Destinasjon
Vaksdal
Florø
Vestnes
Buvika/Trondheim
Steinkjer
Balsfjord

Sats 2018, kr per
tonn
5
12
12
35
51
81

Sats 2019, kr per tonn
5
12
12
35
51
81

4.1.4. Tilskudd til frakt av økologisk korn fra kornprodusent til mottaksanlegg
Tilskudd kan gis til frakt av økologisk korn fra kornprodusent til nærmeste mottaksanlegg
som kan ta imot den aktuelle arten. Tilskuddet gis med soneberegning, se tabell 6. Sonene
tilsvarer hvor mange kilometer mottaksanlegget befinner seg fra kommunens
administrasjonssentrum i produsentens kommune.
Tabell 6 Satser for frakt av økologisk korn fra produsent til nærmeste mottaksanlegg som kan ta
imot den aktuelle arten
2017 og
0
1
2
3
4
5
6
7
2018
Sone km
0-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120 121-140 Over 140
Sats, kr
0
13
25
37
48
59
70
81
per tonn

4.2
Søknadsfrist, utsettelse av søknadsfrist og eventuell dispensasjon fra
søknadsfrist
Kornkjøper kan søke Landbruksdirektoratet månedlig om tilskudd, og da innen den 15. i
påfølgende måned. Søknaden må inneholde dokumentasjon på de fraktene det søkes om
tilskudd for.
Endelig søknadsfrist for å få utbetalt frakttilskudd til korn for foregående kalenderår, er
15. februar året etter lastingen av det tilskuddsberettigede kornet27. Den endelig
søknadsfristen for å få utbetalt frakttilskudd til økologisk korn for foregående kalenderår,
er 15. februar året etter frakten av det tilskuddsberettigede kornet.28 Dette innebærer at
søknadsfristen for å få utbetalt tilskudd for 2017 er 15. februar 2018.
Søker vil likevel etter en begrunnet søknad kunne få tre ukers utsettelse dersom det søkes
om utsettelse før fristens utløp29. Dersom det foreligger særlige forhold, vil søker kunne få
dispensasjon fra søknadsfristen også etter at fristen har utløpt30.

25

Jordbruksavtale 2017–2018, s. 23

26

Rapport nr.: 14/2012 Kap 2.5.6 Tilskudd til frakt av importert fôrkorn

Fristforskriften § 8
28 Fristforskriften § 9
29 Fristforskriften § 11
30 Fristforskriften § 12
27
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FRAKTTILSKUDD KRAFTFÔR31
Fagansvar: Hege Heiberg og Mari Vengnes

Formålet med frakttilskudd er å «jamne ut prisane til produsent og forbrukar.»
Ordningen er basert på at produsentene må dekke en egenandel av kostnadene.32
Det kan gis frakttilskudd til husdyrprodusent for transport av kraftfôr33. Satsene er fordelt
etter dyreslag34 per kommune, og er fastsatt i forskrift av 25. januar 2018 nr. 200 om
satser for tilskudd til frakt av kraftfôr med virkning fra 1. februar 2018.
Satsene er beregnet på bakgrunn av rimeligste transportkostnad, på helårsvei, mellom alle
landets kommunesenter og nærmeste kraftfôrproduksjonsanlegg, som
Landbruksdirektoratet har definert som basisanlegg. Basisanleggene er per 1. juli 2018
Kambo, Flisa, Stange, Stavanger, Fiskå, Vaksdal, Florø, Vestnes, Trondheim, Steinkjer,
Karlshus i Råde, Moelv, Andebu, Ørje og Bergneset i Balsfjord. Ulike satser mellom
dyreslag er fastsatt på bakgrunn av registrerte mengder bestilt kraftfôr.
Det gis ikke tilskudd til frakt av kraftfor fra underskuddsområdet til overskuddsområdet.35
I jordbruksavtalen er overskuddsområdet definert som Østlandet og innbefatter fylkene
som per 1. juli 2017 er Akershus, Oslo, Vestfold, Østfold, Telemark, Buskerud, Hedmark og
Oppland.
Det er planlagt nye satser med virkning fra 1. februar 2019, med høring høsten 2018.
5.1

Søknad, rapportering og utbetaling

Søknad om frakttilskudd for kraftfôr sendes månedlig ved elektronisk innrapportering
gjennom Altinn. For hvert kvartal er frist for innrapportering den 15. i påfølgende måned,
dvs. 15. april, 15. juli, 15. oktober og 15. januar.36 Vi ber eventuelle nye søkere om å ta
direkte kontakt med Landbruksdirektoratet for hjelp og veiledning om innrapportering.
Tilskudd til frakt av kraftfôr utbetales månedlig, og tilskuddet skal videreformidles til den
enkelte husdyrprodusent. Tilskuddsberettiget kvantum, fôrslag, tilskuddsats og samlet
tilskuddsbeløp skal framgå av fakturaen.
6.

Opplysningsplikt og kontroll

Tilskuddsmottakere er profesjonelle næringsdrivende og forventes å kjenne regelverk,
formål og vilkår for å motta tilskudd, samt kontroll- og sanksjonsbestemmelser.
Mottakere og formidlere av pristilskudd (prisnedskrivingstilskudd for korn,
matkorntilskudd og frakttilskudd for korn og kraftfôr) plikter å gi alle opplysninger som
Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å behandle søknader om pristilskudd, utøve
kontroll, drive prisovervåking og for øvrig forvalte markedsordningen for korn på en

Kraftfôr defineres som et formalingsprodukt til husdyrfôr som kan inneholde en eller flere råvarer.
Prop. 1 S (2016–2017) fra Landbruks- og matdepartementet
33 Pristilskuddforskriften § 7 tredje ledd
34 Svin, fjørfe og drøvtyggere.
35 Jordbruksavtalen 2012-2013, punkt 6.6, s. 23 viser til rapporten «Gjennomgang av fraktordningene
for korn og kraftfôr», rapport 14/2012. I punkt 2.5.7, side står det her: «Det gis ikke tilskudd til
frakt av kraftfôr fra underskuddsområdet tilbake til overskuddsområdet.»
36 Fristforskriften § 10
31

32
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tilfredsstillende måte eller for å kunne oppfylle jordbruksavtalen og administrere
tollvernet.
Som aktuelle opplysninger regnes regnskapsmateriale, forretningspapirer, fakturaer og
lignende dokumenter. Videre omfattes opplysninger om foretakets faktiske utsalgspriser,
kundeavtaler samt opplysninger om omsetning, forbruk og beholdninger av
kraftfôrråvarer, kraftfôr, matkorn og matmel.
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Klageadgang

Tilskuddsbrev og avregninger til produsent er å anse som et enkeltvedtak37 og kan
påklages til Landbruks- og matdepartementet. Klagefristen er tre uker, og en eventuell
klage sendes til Landbruksdirektoratet. Det skal opplyses om klageadgangen når det gis

tilskudd, både tilskudd direkte innvilget av Landbruksdirektoratet, og i avregninger om
tilskudd fra tilskuddsformidler til produsent.38
Av tekniske årsaker er det ikke opplyst om klageadgang på tilskuddsbrevene for
prisnedskriving. Klageadgangen gjelder like fullt, som spesifisert over.
Ved formidling av tilskudd skal det på avregningen til produsent minimum stå:
«Vedtak om tilskudd kan påklages til Landbruks- og matdepartementet, jf. forvaltningsloven kap VI. Klagen sendes til Landbruksdirektoratet, og klagefristen er tre uker.»

Med hilsen
for Landbruksdirektoratet

Nina Strømnes Rodem
seksjonssjef

Mari Vengnes
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur.

37
38

Pristilskuddforskriften § 16, jf. forvaltningsloven kap VI.
Se høringsnotatet til pristilskuddforskriften, datert 29. september 2008, s. 48.
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VEDLEGG – prinedskrivingstilskudd: Filoverføring av partidata for
utbetaling av prisnedskrivningstilskudd
Ved filoverføring skal følgende oppsett benyttes
Kornkjøper kobler seg opp med følgende opplysninger:
protokoll:
FTP
adresse:
transit.evry.com
bruker:
slfup
passord:
IO6Zk7f8Eq

Alle datafiler som overføres må ha forskjellige navn. Dersom det overføres filer med like
navn, vil den tidligere overførte filen bli overskrevet.
Det benyttes følgende data for å opprette filnavn:
Avsender
k
for kornkjøp
nummer
kornkjøpernummer (anleggsnummer)
kornkjøper
løpenummer
nummer som er unikt for hver overføring
.dat
datafil
(eventuelt kan også .txt brukes)
Dersom det avregnes for flere kornkjøpere sendes dataene for alle kjøperne i en fil.
Organisasjonsnummer brukes for å utbetale prisnedskrivningstilskudd til rett kornkjøper.
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Følgende filformatet som skal benyttes

Felt

Format

Lengde
maksimalt
11

Kornkjøpers
organisasjonsnummer

Numerisk
(99999999999)

Anleggsnummer
(SLFanlnummer 3 siffer)
Partinummer
Partiløpenummer
Vareart

Numerisk (999)

3

Numerisk (99999)
Numerisk (99)
Numerisk (9)

5
2
1

Lagerkvalitet

Numerisk (99)

2*
Se avs 2.3 for
nærmere
informasjon om
bruk av
lagerkvalitet for
Vareart 7
(oljefrø/bønner)

Produsentnummer
Leveringsdato
Kvantum rått i kg
Tørt kvantum omregnet til
basis vannprosent i kg
Hektolitervekt
Omregnet hektolitervekt
Pris (noterings/basis
pris ) i øre/kg
Vannprosent (avrundet)
Falltall
Proteinsats i øre/kg
Proteinprosent (avrundet)
Proteinbeløp i kr
Tørkesats i øre/kg
Tørkebeløp i kr
Tørrere enn basis sats i
øre/kg
Tørrere enn basis beløp i
kr
Markedsreguleringssats i
øre/kg
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7
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7

7

Landbruksdirektoratet

Markedsreguleringsbeløp i
kr
Avregnet som mat
Termintillegg sats i
øre/kg
Termintillegg beløp i kr
Fraktsats
(frakttilskudd)
i
øre/kg
Fraktbeløp
(frakttilskudd)
kr
Fraktkostnad sats kr/tonn
Fraktkostnad beløp i kr
Hektolitervektsats i
øre/kg
Hektolitervektbeløp i kr
Kvalitetsfeil1 sats i
øre/kg
Kvalitetsfeil1 beløp i kr
Kvalitetsfeil2 sats i
øre/kg
Kvalitetsfeil2 beløp i kr
Kvalitetsfeil3 sats i
øre/kg
Kvalitetsfeil3 beløp i kr
Egenskapssats
(skallprosent havre) i
øre/kg
Egenskapsbeløp i kr
Lab.kostnader (beløp)
kr/parti
Avregningskostnader
(beløp) i kr. Pr.parti
Andre:
Pristillegg for økologisk
korn i øre/kg
Andre SUM(Pristillegg for
økologisk korn) beløp i
kr
Andre:
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Landbruksdirektoratet

Produsentavhengige satser
i øre/kg *
Andre
SUM(Produsentavhengige
satser) beløp i kr *
Andre:
Stedskorrigeringer satser
i øre/kg
Andre
SUM(Stedskorrigeringer)
beløp i kr
SUM (Andre) som påvirker
utbetalingen beløp i kr
Fastpris beløp i kr
Totalverdi, beløp i kr
ekskl. mva.
(Kontrollfelt)
Avregnet som økologisk
korn
Produsentens
organisasjonsnummer
Fylkesnummer
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Alfanummerisk
J=økologisk ellers
n=ordinært korn
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7
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Alfanumerisk,(99)f.ek 2
s.02
Kommunenummer
Alfanumerisk,(99)f.ek 2
s.01
* Bl.a. prisjustering KSL og kontraktstillegg





Alle felter semikolon-separeres (;).
Satser og beløpsfelter kan maksimalt ha lengder som er angitt i lengde kolonnen,
men feltene kan leveres kortere.
Evt. minustegn plasseres rett før avlevert tall.
Komma brukes som desimalseparator.

