Søknad om tilskudd til
ENGANGSTILTAK i Utvalgt kulturlandskap
(UKL) Engeløya i 2019
Søknadsfrist: 15.06.2019
Beskrivelse av tiltakene som det kan søkes om tilskudd til i 2019
A. Tilskudd til privatpersoner, landbruksforetak, lag, foreninger og andre
Tiltakene kan gjennomføres i hele UKL-området. Både privatpersoner, landbruksforetak, lag og
foreninger kan søke om tilskudd til tiltak som er beskrevet under punktene 1 til 5.

1. Nytt bølgeblikktak på gammel bygning i jordbrukets kulturlandskap
Bygninger som er tatt ut av ordinær bruk, og som samtidig har en verdi som landskapselement
eller som representant for tidligere landbruksvirksomhet, vil bli prioritert. Eksisterende platetak
som ikke er gjennomrustet (sjekk undersiden av taket) vil ikke bli prioritert.
Det kan gis inntil 70% tilskudd ved legging av nytt bølgeblikk på bygninger i jordbrukets
kulturlandskap. Tilskuddet kan omfatte kjøp av takplater, mønebeslag, sløyfer, lekter, festemidler
og eventuelle renner og nedløp. Innleid arbeidskraft eller verdien av dugnad/eget arbeid tas inn i
kostnadsoverslaget, men dekkes ikke over tilskuddet.
Materialvalg, profil og farge:
 Profil: Det skal brukes plater med bølgeblikkprofilen sinus 18, dvs. 18 mm fra bunn til topp.
 Materialvalg: Stålplater foretrekkes, men aluminiumsplater med samme profil kan også
aksepteres.
 Farge: Det skal brukes blanke (ikke fargede) plater.
For aktuelle produkter, se Plannja sinus 18 eller tilsvarende.
Mønebeslag og eventuelle renner og nedløp skal være i samme materiale og farge som takplatene.
Med søknaden skal det følge bilder som viser bygningen og alle takflater. Tilskudd utbetales når
tiltaket er gjennomført i samsvar med vilkårene og dokumentert med regnskap, kopi av bilag og
bilder av utførte arbeider.

2. Andre tiltak for å sikre gamle bygninger i jordbrukets kulturlandskap
Det kan gis inntil 70% tilskudd til andre tiltak for å sikre bygninger mot ytterligere forfall. Aktuelle
tiltak kan for eksempel være tetting av lekkasjer, og reparasjon av bærende konstruksjoner.
Bygninger som er tatt ut av ordinær bruk, og som samtidig har en verdi som landskapselement
eller som representant for tidligere landbruksvirksomhet, vil bli prioritert.
Tilskudd kan gis til leie av håndverker, kjøp av materiell med mer. Det gis ikke tilskudd til egen
lønn/honorar.
Med søknaden skal det følge bilder som viser bygningen hva som skal sikres.
Tilskudd utbetales når tiltaket er gjennomført i samsvar med vilkårene som settes i tilsagnsbrevet,

og dokumentert med regnskap, kopi av bilag og bilder av utførte arbeider.
3. Tilstandsrapport og kostnadsoverslag for restaurering av gamle bygninger

Det kan gis inntil 100% tilskudd til å leie inn fagkompetanse for å lage tilstandsrapport og
kostnadsoverslag som kan danne grunnlag for prioritering og tiltak, og utforming av
søknader om tilskudd til gjennomføring av tiltak.
4. Kurs, fagdager, bygdedager, slåttedager ol. som har fokus på kulturlandskapet
Det kan gis tilskudd til åpne arrangementer som bidrar til å ivareta og/eller formidle verdiene i
kulturlandskapet. Eksempler på slike kan være bygdedager, slåttedager og liknende.
Tilskudd kan brukes til dekking av driftskostnader og mindre investeringer knyttet til
arrangementet. Det gis ikke tilskudd til egen lønn/honorar.
Gjennomført tiltak dokumenteres med kort rapport, bilder, regnskap og kopi av bilag.

5. Kunst- og kulturuttrykk som tar i bruk kulturlandskapet, eller på annen måte
formidler verdiene i kulturlandskapet
Det kan gis tilskudd til dekking av kostnader ved arrangementer som involverer lokale aktører.
Arrangementer som også involverer barn/unge vil bli prioritert.
Tilskudd kan brukes til dekking av driftskostnader og mindre investeringer knyttet til
arrangementet. Det gis ikke tilskudd til egen lønn/honorar.
Gjennomført tiltak dokumenteres med kort rapport, bilder, regnskap og kopi av bilag.

6. Andre tiltak i samsvar med forskriften
Søknaden vil bli vurdert opp mot §1 (Formålet med ordningen) og §4 (Tiltak) i Forskrift om

tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan
og Vestnorsk fjordlandskap og gjeldende planer for området.

B. Tilskudd til landbruksforetak
Tiltakene kan gjennomføres i hele UKL-området.
1. Fjerning av gammel piggtråd
Det kan gis tilskudd på kr 200 per arbeidstime for fjerning av gammel piggtråd fra inn- og utmark.
Ved tilsagn vil det bli gitt ei øvre økonomisk ramme for tilskudd. Gjennomført tiltak dokumenteres
med kort rapport, timeliste og bilde av innsamlet piggtråd.

2. Fjerning av gamle nettinggjerder
Det kan gis tilskudd på kr 20 per lengdemeter for fjerning av gamle nettinggjerder. Ved søknad skal
gjerdet som fjernes tegnes inn på kart, og antall meter oppgis. Tilskuddet inkluderer eventuell
piggtråd, dersom dette er benyttet som topptråd. Gjennomført tiltak dokumenteres med bilde av
innsamlet gjerdenetting.

3. Reparasjon av steingjerder
Eventuelle tilskudd vurderes på bakgrunn av beskrivelsen i søknaden. Vilkår for gjennomføring og
rapportering vil bli satt i hvert enkelt tilfelle.

4. Lønnstilskudd til sommerjobb for ungdom
Det kan gis et lønnstilskudd til landbruksforetak som gir ungdom i alderen 13-18 år sommerjobb på
gården. Hensikten med tiltaket er å gi unge innsikt i arbeidet på en gård.
Forutsetninger:
o Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
o Den som ansettes skal utføres varierte gårdsrelaterte arbeidsoppgaver
o Oppgavene og utførelsen av disse skal være i samsvar med gjeldene regelverk
o For ungdom i alderen 13-15 år er lønnstilskuddet kr 60,- per time, og minstelønnen skal være

kr 120 per time.
For ungdom i alderen 16-18 år er lønnstilskuddet kr 70,- per time, og skal minstelønnen være
kr 135 per time.
Ved søknad skal følgende oppgis:
o Navn og alder på den/de som skal ansettes
o Hvilke oppgaver som skal gjennomføres
o Antall arbeidstimer som skal gjennomføres
Tilsagn om lønnstilskudd:
o Ved tilsagn vil det bli gitt ei ramme på antall timer og kroner.
o Avlønningen kan eventuelt skje via avløserlaget.
o

Arbeidstilsynets veiledning om ungdom i arbeid finner en her.
Standard arbeidsavtale finner en her.
Forskrift om tariffavtale for jordbruk og gartneri finner en her.

Søknad, tilsagn om tilskudd, gjennomføring og rapportering
Søknaden:
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

Vedlegg til søknaden:
Legg gjerne ved vedlegg som utfyller søknaden.

Saksbehandling og vedtak:
Alle søknader behandles i samsvar med Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte
kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap
og gjeldene planer for området.
Frist for gjennomføring:
Det kan gis fra 1 til 3 års frist for gjennomføring av tiltak.

Utbetaling av tilskudd:
Tilskudd kan utbetales når tiltaket er gjennomført og rapportert i samsvar med fristen og
vilkårene som er satt i tilsagnsbrevet.

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

Om søkeren (fyll ut):
Navn:
Organisasjonsnummer (Hvis søker har
eget organisasjonsnummer.)
Personnummer (Hvis søker ikke har
eget organisasjonsnummer.)
Postnummer og postadresse:
Kontonummer for innbetaling av

tilskudd:

Kontaktperson (fyll ut):
Navn:
E-post:
Telefon:

Hva det søkes om tilskudd til (kryss av):
Hvis det skal gjennomføres flere tiltak, skal det leveres ett skjema for hvert tiltak.

Søknad fra privatpersoner, landbruksforetak, lag og foreninger:
1.
2.
3.
4.
5.

Nytt bølgeblikktak på gammel bygning i jordbrukets kulturlandskap
Andre tiltak for å sikre gamle bygninger i jordbrukets kulturlandskap
Tilstandsrapport og kostnadsoverslag for restaurering av gamle bygninger
Kurs, fagdager, bygdager, slåttedager ol. som har fokus på kulturlandskapet
Kunst- og kulturuttrykk som tar i bruk kulturlandskapet, eller på annen måte formidler
verdiene i kulturlandskapet
6. Andre tiltak i samsvar med forskriften

Søknad fra landbruksforetakene i hele UKL-området:
1. Fjerning av gammel piggtråd
2. Fjerning av gamle nettinggjerder
3. Reparasjon av steingjerder
4. Lønnstilskudd til sommerjobb for ungdom

Beskrivelse og gjennomføringsplan (fyll ut):
Navnet på tiltaket:
(gjerne som beskriver tiltaket i kortform)
Ansvarlig for gjennomføringen:
Eventuelle andre deltakere/involverte:

Hva som skal gjøres:
(utfyllende beskrivelse)

Hvor tiltaket skal gjennomføres:

Hvordan tiltaket skal gjennomføres:

Når tiltaket skal gjennomføres:

Budsjett
Kostnader
(spesifiser)

(kr)

Sum:

Finansiering
(spesifiser)

(kr)

Sum:

Andre opplysninger (Fylles ut ved behov.)

Søknadssum (fyll ut):
Kr.:

Dato:

Søkers underskrift:

