Søknad om tilskudd til RESTAURERING AV
GAMMEL KULTURMARK og RYDDING AV KRATT
OG SKOG i prioriterte områder i Utvalgt
kulturlandskap (UKL) Engeløya i 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

Generelle vilkår ved ryddig av kratt og skog:
o
o
o
o
o
o
o
o

Arbeidet skal skje i samsvar med anbefalingene i eventuelle skjøtselsplaner.
Arealene må i hovedsak være tilgjengelige for beitedyra, slik at oppslag kan holdes nede.
Det forutsettes at etter rydding skal arealet skal beites årlig.
Stier må gjøres farbare
Ved rydding av kulturminner skal kvist og greiner fjernes.
Brenning på berg i dagen, eller på svært grunnlent mark, må unngås.
I tilsagnet kan Fylkesmannen sette nærmere vilkår til f.eks. plassering av kvistdunger, sted for
brenning, igjensetting av trær osv.
Rapportering til Fylkesmannen skjer på eget skjema som fås tilsendt fra Fylkesmannen.

Tilleggsvilkår ved rydding i biologisk verdifulle områder:
o
o
o

Biologisk verdifulle områder framgår av Naturbase.
For å unngå gjødslingseffekt, skal greiner og kvist fjernes fra ryddeområdet.
Bål og kvistdunger plasseres hvor disse gir minst skade for det biologiske mangfoldet.

Hvem som 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 behandles av Fylkesmannen i samsvar med Forskrift om tilskudd til tiltak i
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap
og gjeldene planer for UKL-området.

Rapportering og utbetaling av tilskudd:
Tilskuddet kan utbetales når tiltaket er gjennomført og rapportert i samsvar med vilkårene som er
satt i tilsagnsbrevet fra Fylkesmannen.

Mer informasjon:
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

Opplysninger om søkeren (fyll ut):
Navn:
Organisasjonsnummer:
Postnummer og
postadresse:
Kontonummer:
E-post:
Telefon:

Området hvor det skal ryddes (kryss av):
Beiteliene fra Myklebostad til Steigberget
Øyene vest for Engeløya
Området Bøsanden – Mjelde
Området Prestegården – Bygdetunet
Tunanlegget i Bø
Hagbardholmen og Skogsøya
Gravfelt på Gjerde og andre større gravminner i dyrket mark som er synlig fra FV638
Vollmoen

Nærmere beskrivelse av området og tiltaket (fyll ut):

Ønsket rapporteringsfrist (kryss av):
01.11.2019
01.11.2020

Beregning av areal og tilskudd (fyll ut):
Sats
(kr/
daa)
1

2

3

4

5

Restaurering av gammel kulturmark ved bruk av ljå, ryddesag eller beitepusser (eks: bringebærkratt, strandrør, tuer)
Biologisk verdifulle områder:
Andre områder:
Rydding av tidlig gjengroingsfase (kratt og lauvtreoppslag)
Med fjerning av kvist:
Uten fjerning av kvist:
Rydding av midlere gjengroingsfase (kratt og trær)
Med fjerning av kvist):
Uten fjerning av kvist):
Rydding av sein gjengroingsfase med nyttbart virke (skog)
Med fjerning av kvist):
Uten fjerning av kvist):
Tillegg for rydding i spesielt bratt eller vanskelig terreng
Biologisk verdifulle områder:
Andre områder:

Planlagt
rydding
(daa)

Beregnet
tilskudd
(kr)

1 000
1 000
1 500
750
3 000
1 500
1 500
750
1 000
500

Søknadssum:
Vedlegg til søknaden:
Sammen med søknaden skal det følge med et kart hvor ryddearealet er tegnet inn. Hvis det skal
ryddes på en eiendom som en ikke eier, må det legges ved en skriftlig avtale med eier/
rettighetshaver.
Vedlagt (kryss av):
Kart hvor tiltaket er tegnet inn
Skriftlig avtale med eier/rettighetshaver (hvis relevant)

Dato:

Søkers underskrift:

