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Avløsertilskudd ved ferie/fritid for 2021.  
Dere må registrere antall dyr dere har hatt 1/10.21 (frist for registrering er 15/10.21) 

Dersom dere ved søknadsfristen 15/10.21 ikke har hatt utgifter til avløysing, men 

regner med å få utgifter før årsskifte, må dere sende inn del 2 av søknaden innen fristen 15/10.21 og 

krysse av for at dere søker avløysertilskudd. 

Dere kan etterregistrere evt. utgifter dere har mellom 16/10 og 31/12.21.  

Dere kan da oppdatere utgiftene innen 10. januar 2022. 

 

Ubenyttet avløsertilskudd ved ferie/fritid for 2021. 
Vi har ikke tilgang til å se hvor mye avløserpenger som er igjen for det enkelte bruk. Når dere leverer 

søknaden på Altinn kommer det opp beregnet avløser refusjon, ring oss og ha det tallet klart, så kan vi 

regne ut hvor mange timer dere kan bruke ut av året.  

Siste frist for innlevering av timelister for 2021 er 12. desember 

  

Medlemskontingent 2021 er på kr 600,- for 

alle medlemmer pr.1/3.21  

Rente på utestående        8% fom   1.7.20 

Rente på innestående 0,35% fom 15.7.20 

 

Regelverk for avløstilskudd: 
Hva som kan dekkes av  avløsertilskuddet: Avløsertjenesten må være knyttet til husdyrdriften, 

saueklipping, klauvskjæring, vedlikehold av driftsbygning (maling eller snekkerarbeid), slått og annet 

onnearbeid, gjerdehold, beiterydding og frakt av dyr til og fra beite. Utgifter til leie av maskiner eller 

varer som blir benyttet under utførelsen av tjenesten, gir ikke grunnlag for tilskudd. Avløsningen må være 

betalt. 

Dette er ikke godtkjent: dyrlege, rørlegger, elektriker, regnskapsføring, rådgivning fra husdyrkontrollen, 

drektighetskontroll, husdyrkontroll eller bilmekaniker. Andre tjenester må avklares med kommunen.   

Søknad om avløsertilskudd ved ferie/fritid blir ikke lengre kontrollert. De søkerne om produksjons-

tilskudd som blir trukket ut til kontroll, må dokumentere avløserkostnadene sine. Årsoppgaven vår vil 

være en grei dokumentasjon. For å kunne dokumentere hva slags arbeide som er utført, vil vi anbefale at 

alle for framtida sørger for at timelistene er merket med hva slags arbeide om er utført -  f.eks fjøs, slått, 

gjerding osv. 

 

Påslag på våre tjenester  

faktor som du ganger brutto lønn med:  
Sone 1: avløser <59 år: 1,4029      >59 år: 1,4292  

Sone 1a og 2:   <59 år: 1,3637      >59år:  1,3892  

 

Ny minstelønnstabell gjelder fra 1.04.2021 

Se på vår hjemmeside: 

https://www.landbrukstjenester-sor.no/wp-

content/uploads/sites/80/2021/08/lonnstabell-

010421.pdf 

 

 

 

Takk for at du tok deg til å lese dette medlemsskrivet. 

Hilsen styret og administrasjonen. 
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