
Opplysninger til årsoppgjøret - landbrukskunder

Navn:_______________________  

Adresse:_________________________ 

Eiendomsnavn: _________________________________________________  

Gnr. _________ Bnr. _____________ 

Beholdning av kontanter pr. 31.12. År: ____     Kr _____________ 

Anslå fordeling av strøm- og telefonutgifter (i prosent):

Privat Jordbruk Skogbruk Annen næring

Strøm

Telefon

Opplysninger om arealbruken siste sommer. År_____

Tilgjengelig areal: Daa Arealet er brukt til: Daa

Eiendommen(e)s totale dyrkede areal Korn/Oljevekster

+ Leid areal Poteter

- Bortleid areal Grønnsaker

Dyrket areal i sum Frukt / bær

Fulldyrket eng og beite

Skjema sendes din kontaktperson i TheVIT på e-post. 
Har du spørsmål om skjema, ring eller send e-psot til din kontaktperson hos oss.

Skjema sendes din kontaktperson i TheVIT på e-post. Har du spørsmål, ring eller send e-psot til din kontaktperson hos oss.



Varelager i jordbruket Oppgave over varelager 31.12.  År_____

Varelager 31.12 Årstall

Innkjøpt Mengde Beløp

Såvarer

Såkorn

Settepoteter

Planter

Diesel

Handelsgjødsel

Plantevernmiddel

Kraftfor

Selvprodusert Mengde Beløp

Hvete

Bygg

Havre

Oljefrø

Grasfrø

Poteter

Grønsaker

Surfor

Høy

Uttak skogsvirke til eget bruk:

Mengde Beløp

Uttak egen elgjakt oppgis ut fra kalv/
ungdyr/ku/okse Iht takseringsforskriften

Uttak egen hjortejakt oppgis ut fra 
voksen hjort Iht takseringsforskriften

Ved til privat – Oppgis i per løs m3 Iht takseringsforskriften

Ved til kår – Oppgis i per løs m3 Iht takseringsforskriften

Skjema sendes din kontaktperson i TheVIT på e-post. 
Har du spørsmål om skjema, ring eller send e-psot til din kontaktperson hos oss.



Oppgave over dyretall 31.12.  År_____
Antall 

1/1. i år Født Kjøpt Til privat Solgt Mistet Antall 
31/12 i år

Kyr fra åpningssstatus
Kyr tilført i året
Kviger over 12 mnd.
Kviger under 12 mnd.
Okser over 12 mnd.
Okser under 12 mnd.
Ammekyr fra åpningsstatus
Ammekyr tilført i året
Avlsokser
Sum storfe

Avlsgriser fra åpningsstatus
Avlsgriser tilført i året (over 6 mnd.)
Slakteferdige griser
Slaktegriser ca. 4 mnd.
Slaktegriser ca. 3 mnd
Smågriser ca. 2 mnd.
Smågriser under 2 mnd.
Sum griser

Sauer fra åpningsstatus
Sauer tilført i året over 12 mnd.
Sauer under 12 mnd.
Sum sauer

Geiter fra åpningsstatus
Geiter tilført i året over 9 mnd.
Geiter under 9 mnd.
Sum geiter

Verpehøner over 20 uker
Kyllinger under 20 uker
Broilere
Slaktekyllinger
Ender
Kalkuner
Gjess
Sum fjørfe

Hester over 4 år
Hester under 4 år
Sum hester

Fyll ut de aktuelle tallene. Ta sumprøve for hvert dyreslag for å sjekke at tallene stemmer: 
Dyretall 1.1. + fødte + kjøpte - solgte - mistet = dyretall 31.12.

Skjema sendes din kontaktperson i TheVIT på e-post. 
Har du spørsmål om skjema, ring eller send e-psot til din kontaktperson hos oss.
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