
Søknad om regionalt miljøtilskott i Rogaland - 2018

Orgnr Namn på foretak

Kommnr Gardsnr Bruksnr Festenr

Søkers namn

E-post Mobiltelefon

Driftssenterets hovednummer

Grunnopplysningar

Eigedomar

GardsnrKommnr Bruksnr Festenr

Søknaden kan sendast frå og med 01.08.2018.

Fyll ut skjemaet og send det til kommunen der driftssenteret ligg.
Dersom føretaket gjennomfører tiltak i anna fylke, skal du bruke dette fylket sitt søknadsskjema. Søknaden skal i slike tilfelle sendast til den
kommunen der hoveddelen av tiltaka blir gjennomført.

Søknadsfrist 15.10.2018.

Lever søknaden elektronisk - trygt og sikkert på www.landbruksdirektoratet.no.
Du kan også levere søknaden på internett. Når du leverer søknaden elektronisk blir du rettleia gjennom skjemaet, opplysningane blir kontrollert,
og du får kvittering på at søknaden er motteken.

Du finn meir informasjon i rettleiing og forskrift hos Fylkesmannen i Rogaland.

Informasjon om regionalt miljøtilskot finn du på heimesida til Fylkesmannen i Rogaland.
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Tiltak

Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Kulturlandskap

Regionalt prioriterte kulturlandskap

Øyar/holmer/veglause område daadaa

Fjellområde daadaa

Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Øyar/holmer/veglause område dyreenh daa

Fjellområde dyreenh daa

Areal med spesielle verdiar dyreenh daa

Verneområde dyreenh daa

Skjøtsel av bratt areal

Oppretthalde kulturlandskapet

Skjøtsel av bratt areal daadaa

Skjøtsel av slåttemark

Biologisk mangfald

Utvalde naturtypar

Skjøtsel av slåttemark daadaa

Skjøtsel av kystlynghei

Prioriterte naturverdiar

Verdifull daadaa

Særleg verdifull daadaa

Skjøtsel av styvingstre

Skjøtsel av styvingstre stkstk

Slått av biologisk verdifulle areal

Slått av biologisk verdifulle areal daadaa

Beite av biologisk verdifulle areal

Beite av biologisk verdifulle areal daa dyr

Tilrettelegging av fuglebiotopar

Tilrettelegging av fuglebiotopar daadaa

Drift av enkeltstøl med mjølkeproduksjon

Kulturmiljø og kulturminne

Støling

6-8 veker stkstk
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Skjøtsel av gravminne

Automatisk freda kulturminne

Skjøtsel av gravminne stkstk

Skjøtsel av andre automatisk freda kulturminne

Beite daa stk

Vedlikehald av ferdselsårer i jordbrukslandskapet

Friluftsliv og tilgjengeligheit

Turmogelegheiter og tilgjengeligheit

Høg tilrettelegging mm

Låg tilrettelegging mm

Fangvekstar etter hausting

Avrenning til vassdrag og kyst

Avrenning, prioriterte område

Fangvekstar etter hausting daadaa

Ugjødsla randsone i eng

Ugjødsla randsone i eng mm

Vegetasjonssone

Korn m daa

Potet/grønnsaker m daa

Vedlikehald av fangdammar

Vedlikehald av fangdammar daa stk

Miljøavtale

Trinn 1 daadaa

Trinn 2 daadaa

Nedlegging og nedfelling

Utslepp til luft

Miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel

Veksande kultur daadaa

Åpen åker/stubb daadaa

Bruk av tilførselsslangar

Bruk av tilførselsslangar daadaa

Spreiing med rask nedmolding

Spreiing med rask nedmolding daadaa
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Melding frå søkjer

Antall vedlegg

Husdyrgjødsel er spreidd innan frist fastsett av FylkesmannenIkkje relevantNeiJa

Eg har gjødslingsplan i samsvar med krav i forskrift om gjødslingsplanleggingIkkje relevantNeiJa

Eg har plantevernjournal i samsvar med krav i forskrift om plantevernmidlerIkkje relevantNeiJa

Føretaket har skjøtselsplanar for dei tiltaka som krev detIkkje relevantNeiJa

Egenerklæring

UnderskriftSted og dato

Eg er kjend med reglane i forskrift om regionalt miljøtilskot i fylket og forsikrar at opplysningane i søknaden er fullstendige og korrekte.

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