
E-post til regnskapskontor og bønder som fører selv 
 
Til regnskapskontor og landbruksforetak som fører eget regnskap ved bruk av Dataflyt. 
 
Automatisk nedlasting og bokføring av produksjonstilskuddsavregning fra Landbruksdirektoratet i 
regnskapet for siste tilskuddsutbetaling er nå tilgjengelig via Landbrukets Dataflyt. 
 
Tilskuddsavregningene kan da leses inn i regnskapet ferdig kontert på samme måte som andre 
avregninger i Dataflyt. Det orginale tilskuddsbrevet kan også følge med i importen, så man lett kan se 
det inne i økonomisystemet. 
 
Løsningen krever samtykker fra landbruksforetaket slik at Landbrukets Dataflyt kan formidle digital 
avregning fra Landbruksdirektoratet, og tilskuddsbrevet som hentes fra meldingsboksen til 
landbruksforetaket i Altinn, til regnskapsfører. Det har gått ut informasjon på e-post til alle 
landbruksforetak som er brukere i Dataflyt, en rekke landbruksforetak samtykket til dette i fjor og 
trenger ikke gi nytt samtykke til formidling av tilskuddsavregningen til regnskapsfører.  
 
Hvis tilskuddsbrevet skal hentes ut fra meldingsboksen til landbruksforetaket i Altinn må alle 
landbruksforetak samtykke til dette spesifikt ved pålogging i Altinn. Dette gjelder også de som 
samtykket til dette i fjor pga at Landbrukets Dataflyt har fusjonert og har fått nytt org nr, Altinn 
krever samtykke til det nye org nummeret.  
 
Man trenger ikke sjølve tilskuddsbrevet for å se detaljer i regnskapet. Tilskuddsavregningen vil vises 
som et ordinært bilag.  Det vil være detaljert bokført. Tilskuddsbrevet trengs kun for å identifisere evt 
motregninger eller trekk i tilskuddet. 

Vi oppfordrer dere som regnskapsførere til å få flere landbrukeforetak til å melde seg inn i 
Landbrukets Dataflyt. Det vil og trolig hjelpe på oppslutningen om løsningen at dere som 
regnskapskontor også viser til e-post og sms landbruksforetakene har fått om å gi dere samtykke til 
nedlasting av digital tilskuddsavregning og tilskuddsbrevet. 
 
Registrering i Dataflyt for nye landbruksforetak og pålogging for eksisterende brukere kan gjøres via 
følgende link: 
https://www2.landbruketsdataflyt.no/registrer-aktor 
 
Det er og mulig å gi samtykke ved pålogging her på samme måte som en her også kan gi samtykker til 
andre tjenester. 
 
Lykke til med bruk av løsningen for digital tilgang til tilskuddsavregninger og tilskuddsbrev! 
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