Trondheim, september 2022

Endringer i NORKAP versjonene 6.25, 6.24, 6.23, 6.22.
Dette dokumentet inneholder en oversikt over endringer som er gjennomført etter at de tre
første versjonene ble lansert. For nye brukere av programmet kan det kanskje være en fordel å
lese om endringer for flere versjoner for å få bedre oversikt.

NORKAP versjon 6.25
Tilskudd fra teknisk jordbruksavtale 2022/2023 er innarbeidet. Ekstrautbetaling av
produksjonstilskudd avtalt i jordbruksavtalen i 2022, er ikke innlagt i Norkap.
Det ligger en oppdatert brukerveiledning på hjemmesiden til NIBIO.
Viktig: Les også informasjonen i versjon 6.23.

NORKAP versjon 6.24
Tilskudd fra teknisk jordbruksavtale 2021/2022 er innarbeidet. Det ligger en oppdatert
brukerveiledning på hjemmesiden til NIBIO.
Viktig: Les også informasjonen i versjon 6.23.

NORKAP versjon 6.23
Det anbefales å ta sikkerhetskopi før oppdatering til ny versjon. I det minste bør det tas
sikkerhetskopi av filene «Brukerdata.xlsx» og alle «NORDAT-20XX.xlsx» da disse filene
inneholder tidligere planer.
Primært bør Norkap lagres på lokal disk i mappen C:\Norkap, vi kjenner eksempler på at å
legge programmet i skyen ikke fungerer.
Programmet startes nå ved å gå rett på fila NORKAP.xlsm. (Oppstart via fila
NORKAPSTART.xlsm er droppet.)
Programmet avsluttes nå på samme måte som andre excel-filer. Den knappen for avslutning
av programmet som ble benyttet tidligere, er koblet ut.
Ved oppstart kan det forekomme en melding om sirkelreferanser. Programmet inneholder en
beregning der sirkelreferanse inngår, velg dermed OK i meldingen som kommer opp.
Hos enkelte kan det også forekomme en melding om at programmet ikke kan oppdatere noen
koblinger. Velg FORTSETT, de koblingene som programmet etterspør går mot deler av
skattemodulen som ikke benyttes i Norkap.
Tilskudd fra jordbruksavtalen 2020/2021 er oppdatert.
Det er foretatt rettinger av de feil som oppstod i versjon 6.22.
Vi har dessverre ikke tilgang til oppdatering av den skattemodulen vi bruker. Vi benytter
fortsatt en siste versjonen som vi fikk. Dermed vil skatteberegningen i de fleste tilfeller bli
noe for høy i Norkap i og med at skatteprosenten på alminnelig inntekt er blitt redusert.
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Excel foreligger i mange versjoner og varianter. NIBIO har ikke mulighet til å teste
programmet mot alle variantene og kan normalt ikke yte support på grunnlag av feil som
forårsakes av excel.

NORKAP versjon 6.22
Tilskudd fra jordbruksavtalen 2018/2019 er oppdatert. Tilskudd til små og mellomstore
melkebruk er tatt inn.
Den nye arealsonen 5B er ikke innarbeidet i Norkap, men satsen for arealtilskudd i denne
sonen er lik satsen for sone 6.
Skattemodulen er ikke oppdatert for 2018. Skattesatsen for alminnelig inntekt er redusert med
1 prosent, mens trinnskatten er økt noe fra 2017 til 2018. For driftsoverskudd opp til ca. kr
600 000 beregner programmet ca. kr 2000 for høy skatt. For driftsoverskudd over kr 600 000
beregner programmet ca. kr 4000 for høy skatt.
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