
Søknad om regionalt miljøtilskudd i Troms - 2014

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 01.08.2014.

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 01.09.2014.

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 Troms sin veileder og forskrift for mer informasjon.

Fylkesmannen oppfordrer alle til å søke elektronisk via Altinn. Det legges opp til at de aller fleste tiltak skal avmerkes på kart. Kart er lett
tilgjengelig via elektronisk søknad. De som søker på papir, må merke tiltakene på kart som legges ved søknaden. Nærmere informasjon om
hvordan søke elektronisk finnes på informasjon fra SLF på Fylkesmannens nettsider. For tiltak Skjøtsel av bratt areal står det to felt 1:5 og 1:3.
Det er i Troms ingen forskjell på sats for de ulike hellningsgradene, så alt areal kan føres i 1:5. Alle tiltak skal være gjennomført før søknadsfrist.
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Tiltak

Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Kulturlandskap

Regionalt prioriterte kulturlandskap

Bygdenært daadaa

Veikanter daadaa

Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Bygdenært dyreenh daa

Øyer/holmer/veiløse områder dyreenh daa

Areal med spesielle verdier dyreenh daa

Skjøtsel av bratt areal

Opprettholde kulturlandskapet

Slått av biologisk verdifulle arealer

Biologisk mangfold

Prioriterte naturverdier

Slått av biologisk verdifulle arealer daadaa

Beite av biologisk verdifulle arealer

Beite av biologisk verdifulle arealer daa dyr

Bevaringsverdige husdyrraser

Husdyr, kulturplanter og genressurser

Sau dyrdyr

Storfe dyrdyr

Hest dyrdyr

Drift av enkeltseter med melkeproduksjon

Kulturmiljøer og kulturminner

Setring

4-6 uker stkstk

Drift av fellesseter med melkeproduksjon

4-6 uker deltakeredeltakere

Hesjing

Andre tradisjonelle driftsformer

Hesjing daadaa

Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner

Automatisk fredede kulturminner

Beite daa stk
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Slått daa stk

Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet

Friluftsliv og tilgjengelighet

Turmuligheter og tilgjengelighet

Lav tilrettelegging mm

Nedlegging og nedfelling

Utslipp til luft

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Voksende kultur daadaa

Bruk av tilførselsslanger

Bruk av tilførselsslanger daadaa

Spredning med rask nedmolding

Spredning med rask nedmolding daadaa

Melding fra søker

Antall vedlegg

Foretaket har oppdatert miljøplan trinn 1

Tiltak er planlagt og gjennomført i samsvar med miljøplan trinn 2 der dette er et vilkår

Tiltaket er planlagt og gjennomført i samsvar med skjøtselsplan der dette er et vilkår

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.
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