Søknad om tilskudd til
BEITING i prioriterte områder
i Utvalgt kulturlandskap (UKL) Engeløya 2019
Søknadsfrist: 15.06.2019
Informasjon om tilskuddsordningen:
Områder som omfattes:
Det kan gis tilskudd til beiting i følgende områder som er prioritert i utkast til Forvaltningsplan for UKL
Engeløya:
o Beiteliene fra Myklebostad til Steigberget
o Øyene vest for Engeløya
o Området Bøsanden – Mjelde
o Området Prestegården – Bygdetunet
o Tunanlegget i Bø
o Hagbardholmen og Skogsøya
o Gravfelt på Gjerde og andre større gravminner i dyrket mark som er synlig fra FV638
o Vollmoen
Det forutsettes at beitearealet er gjerdet inn eller avgrenset på annen måte, slik at beitedyrene
oppholder seg i området.

Beiteperiode:
Beiteperioden skal i utgangspunktet være minst 6 uker. Dersom det planlegges en kortere periode
skal dette opplyses og begrunnes i søknaden.

Hvem kan søke:
Registrerte landbruksforetak.

Søknad:
Ferdig utfylt og signert søknadsskjema skal innen 15.06.2019 sendes til Fylkesmannen i Nordland,
Moloveien 10, 8002 Bodø eller som e-post til fmnopost@fylkesmannen.no

Saksbehandling av søknader:
Søknader om tilskudd til avtalefesta tiltak behandles i samsvar med Forskrift om tilskudd til
tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk
fjordlandskap , og gjeldende planer for UKL-området.
Rapportering og utbetaling av tilskudd:
Rapportering av gjennomførte tiltak skal skje innen 01.11.2019. Tilskuddet utbetales når tiltaket er
rapportert innen fristen, og gjennomført i samsvar med vilkårene som er satt i tilsagnsbrevet.

Mer informasjon:
Steigen kommune v/Berit Staurbakk, telefon 991 59 325, e-post
berit.staurbakk@steigen.kommune.no
Fylkesmannen i Nordland v/ Arne Farup, telefon 75 54 78 44, e-post fmnoafa@fylkesmannen.no

(Grå felt fylles ut av søkeren.)

Opplysninger om søkeren:
Navn:
Organisasjonsnummer:

Postnummer og
postadresse:
Kontonummer:
E-post:
Telefon:

Søknad om tilskudd til beiting i 2019:
Tilskudd til beiting med SAU
Navnet på området hvor beiting er
gjennomført i 2019

Foreløpig
sats (kr)
pr sau
med lam
inkludert
350
350
350

Antall
sau

Sum
(kr)

For
Fylkesmannen

Sum:

Tilskudd til beiting med HEST/STORFE
Navnet på området hvor beiting er
gjennomført i 2019

Foreløpig
sats (kr) pr
storfe

Antall
storfe

900
900
900
Sum:

Andre opplysninger: (fylles ut ved behov)

Dato:

Søkers underskrift:

Sum

For
Fylkesmannen

