
Søknad om regionalt miljøtilskudd i Nordland - 2015

Orgnr Navn på foretak

Kommnr Gårdsnr Bruksnr Festenr

Søkers navn

E-post Kontakttelefon

Driftssenterets hovednummer

Grunnopplysninger

Eiendommer

GårdsnrKommnr Bruksnr Festenr

Søknaden kan sendes fra og med 01.08.2015.

Fyll ut skjemaet og send det til kommunen der driftssenteret ligger.
Dersom foretaket gjennomfører tiltak i et annet fylke, skal du bruke dette fylket sitt søknadsskjema. Søknaden sendes i slike tilfeller til den
kommunen der hoveddelen av tiltakene blir gjennomført.

Søknadsfrist 20.08.2015.

Lever søknaden elektronisk - trygt og sikkert på www.slf.dep.no.
Du kan også levere søknaden på internett. Når du leverer søknaden elektronisk blir du veiledet gjennom skjemaet, opplysningene blir kontrollert,
og du får kvittering på at søknaden er mottatt.

Se Fylkesmannen i Nordland sin veileder og forskrift for mer informasjon.

Ny forskrift for miljøtilskudd i jordbruket i Nordland og veileder for søknadsomgangen 2015 ligger på Fylkesmannens nettside, se www.fmno.no.
Foran i veiledningsheftet er det tatt med en oversikt over de viktigste endringene i forhold til søknadsomgangen 2014.

Forskriften for miljøtilskudd er endret slik at grunnvilkårene nå er de samme som i den nye forskriften for produksjonstilskudd og avløsertilskudd.
I veiledningsheftet framgår det blant annet hvilke vilkår som gjelder i 2015 for hvert enkelt tilskuddsordning. Alle vilkårene for den aktuelle
ordningen må være oppfylt for at en kan motta miljøtilskudd.
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Tiltak

Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Kulturlandskap

Regionalt prioriterte kulturlandskap

Bygdenært daadaa

Øyer/holmer/veiløse områder daadaa

Fjellområde daadaa

Areal med spesielle verdier daadaa

Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Bygdenært dyreenh daa

Øyer/holmer/veiløse områder dyreenh daa

Fjellområde dyreenh daa

Areal med spesielle verdier dyreenh daa

Slått av veikanter

Slått av veikanter mm

Skjøtsel av slåttemark

Biologisk mangfold

Utvalgte naturtyper

Skjøtsel av slåttemark daadaa

Beite av kystlynghei

Prioriterte naturverdier

Beite av kystlynghei dyreenh daa

Slått av biologisk verdifulle arealer

Slått av biologisk verdifulle arealer daadaa

Beite av biologisk verdifulle arealer

Beite av biologisk verdifulle arealer daa dyr

Friarealer for gås i Nord-Trøndelag og Nordland

Høyt beitetrykk daadaa

Middels beitetrykk daadaa

Lavt beitetrykk daadaa

Bevaringsverdige husdyrraser

Husdyr, kulturplanter og genressurser

Sau dyrdyr

Storfe dyrdyr

Hest dyrdyr
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Skjøtsel av gamle enger

Skjøtsel av gamle enger daadaa

Hesjing

Kulturmiljøer og kulturminner

Andre tradisjonelle driftsformer

Hesjing daadaa

Skjøtsel av gravminne

Automatisk fredede kulturminner

Skjøtsel av gravminne stkstk

Skjøtsel av gravfelt

Beite daa stk

Slått daa stk

Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner

Beite daa stk

Slått daa stk

Skjøtsel av bakkemurer, trerekker, skigarder

Nyere tids kulturminner

Bakkemurer/steingjerder mm

Skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder

Skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder daadaa

Ugjødsla randsone i eng

Avrenning til vassdrag og kyst

Avrenning, prioriterte områder

Ugjødsla randsone i eng mm

Vegetasjonssone

Korn m daa

Potet/grønnsaker m daa

Vedlikehold av fangdammer

Vedlikehold av fangdammer daa stk

Vegetasjonssone

Avrenning, andre områder

Korn m daa

Potet/grønnsaker m daa

Stubb i områder med jordtap

Stubb i områder med jordtap daadaa
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Vedlikehold av fangdammer

Vedlikehold av fangdammer daa stk

Spredning vår/vekstsesong

Utslipp til luft

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Spredning vår/vekstsesong daadaa

Melding fra søker

Antall vedlegg

Foretaket er medlem av et godkjent beitelag

Oppgitt dyretall av bevaringsverdige husdyrraser er 12 mnd eller eldre og minst 7/8 raserene

Jeg har gjødslingsplan i samsvar med krav i forskrift om gjødslingsplanlegging

Jeg har journal og register i samsvar med krav i forskrift om plantevernmidler

Egenerklæring

UnderskriftSted og dato

Jeg er kjent med reglene i forskrift om regionalt miljøtilskudd i fylket og forsikrer at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.

Kart med inntegning av tiltak og omsøkt areal skal følge søknaden.

Side 4 avSøknad om regionalt miljøtilskudd i Nordland - 2015  4


