
Søknadsskjema 2018 - Investeringstiltak på Stølsvidda - Utvalgt kulturlandskap i jordbruket 
 

Navn på søker: 
 

Org.nr. (ev. fødselsnr.): 

E-postadresse: 
 

Telefon: 

Postadresse: 
 

Kontonr.: 

Søker for fellestiltak (ja/nei)?  Ant. deltakere i fellestiltak  MVA-registrert (ja/nei)?  
 
• Bruk ett skjema for hvert tiltak hvis du søker på flere tiltak 
• Bruk vedlegg hvis det er for lite plass i skjemaet. Fotografier kan også være nyttig for behandlingen 
• Tiltaket må være avmerket på kart som legges ved søknaden 
• Legg ved kostnadsoverslag hvis det fins. Du kan søke på tiltak som ikke er ferdig planlagt/kostnadsberegnet 
 
Rydding/tynning eller krattknusing av gjengrodd areal (opptil 70 % tilskudd av godkjent kostnad) 
 

Beskriv arealet (stedsnavn, beitevegetasjon, tre-
/buskvegetasjon, terreng, innmark/utmark etc.) 

Metode for 
rydding/tynning 

Areal 
(daa) 

Kostnads-
overslag 

 
 
 
 

   

 
Gjerding (tilskudd på opptil 45 kroner pr. meter på/inntil innmarksareal og 60 kroner pr. meter i utmark) 
 

Beskriv tiltaket (sted/strekning, gjerdetype, formål med gjerdet etc.) Lengde 
(m) 

Kostnads-
overslag 

 
 
 
 

  

 
Andre tiltak (opptil 70 % tilskudd til verneverdig bygning/driftsmessige tiltak på stølen, opptil 30 000 kroner til ny stølsdrift) 
 
Hva slags tiltak? Nærmere beskrivelse av planlagte/aktuelle tiltak. 
(Legg eventuelt ved fotografi, kostnadsoverslag og/eller utredning/plan for tiltaket) 

Kostnad  
 

 
 
 
 

 

For verneverdig bygning: Har plan utarbeidet av 
håndverker/entreprenør (kryss av og legg ved) 

 Ønsker å få utarbeidet tilstandsvurdering av 
bygningsvernrådgiver (kryss av) 

 

 
Når er tiltaket planlagt å bli satt i gang/gjennomført? 
 

 

 

Tilleggsopplysninger (f.eks. annen finansiering, bakgrunnsinformasjon): 
 
 

 
 

 
 
Dato/underskrift:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(håndskrevet signatur trengs ikke om søkeren sender skjemaet elektronisk) 
 
Send skjema med vedlegg til kommunen innen 1. juli 2018. Du kan få bistand til planlegging og utfylling av 
prosjektmedarbeider Geir Harald Fodnes, tlf. 971 54 566 eller e-post ghf@n2u.no.  
Kommunen kan også gi råd om utfylling av skjemaet. Søknadene blir sendt videre til Fylkesmannen i Oppland for 
behandling. Skjemaet kan lastes ned på hjemmesiden til Fylkesmannen i Oppland.  

mailto:ghf@n2u.no

	Navn på søker: 
	Orgnr ev fødselsnr: 
	Epostadresse: 
	Telefon: 
	Postadresse: 
	Kontonr: 
	Søker for fellestiltak janei: 
	Ant deltakere i fellestiltak: 
	MVAregistrert janei: 
	Beskriv arealet stedsnavn beitevegetasjon tre buskvegetasjon terreng innmarkutmark etcRow1: 
	Metode for ryddingtynningRow1: 
	Areal daaRow1: 
	Kostnads overslagRow1: 
	Beskriv tiltaket stedstrekning gjerdetype formål med gjerdet etcRow1: 
	Lengde mRow1: 
	Kostnads overslagRow1_2: 
	Hva slags tiltak Nærmere beskrivelse av planlagteaktuelle tiltak Legg eventuelt ved fotografi kostnadsoverslag ogeller utredningplan for tiltaketRow1: 
	KostnadRow1: 
	Når er tiltaket planlagt å bli satt i ganggjennomført: 
	Tilleggsopplysninger feks annen finansiering bakgrunnsinformasjon: 
	Datounderskrift: 
	Plan utarbeidet av håndtverker-entrepenør: Off
	Tilstandsvurdering av bygningsvernrådgiver: Off


