Søknad om midler til tiltak innenfor
utvalgt kulturlandskap Helgøya
Søknaden sendes via Ringsaker kommune innen 15. april
Kommunen videresender til Fylkesmannen, som behandler saken.
1. Grunnopplysninger
Organisasjonsnr.
Foretakets/organisasjonens navn
siffer)
Fødselsnr. 11 siffer Etternavn
ssiffer)
Adresse

For- og mellomnavn
Postnr.

Poststed

Telefonnr.

Mobiltelefonnr.

E-postadresse

Kommunenr.
0412

Gårdsnr.

Bruksnr.

Kontonr. 11siffer

Vil du få refundert MVA
for dette tiltaket?

2. Tiltak som ønskes vurdert
Det søkes om tilskudd til
Bygninger eller andre kulturminner

Festenr.

Ja

Løpenr.

Nei

Andre tiltak

Skjøtselstiltak

Formål med tiltak innenfor utvalgte kulturlandskap på Helgøya:
• Utvikle kulturlandskapet gjennom aktiv landbruksdrift samtidig som de biologiske og kulturhistoriske verdiene
blir ivaretatt.
• Tiltak og aktiviteter skal tilrettelegge for en god opplevelse både for fastboende og besøkende.
Beskrivelse av aktuelle tiltak

Restaurering av bygninger eller andre kulturminner
Beskriv tiltaket. Kostnadsoverslag og kart der bygningen/kulturminnet er avmerket skal legges ved søknaden.
Hva slags type bygning/kulturminne ønskes vurdert?

Er bygningen i bruk i dag?
Hva slags planer er det for bruk av bygningen framover?

Hvordan er tilstanden til bygningen i dag?

Beskrivelase av tiltak (forts.)

Skjøtselstiltak
Beskriv tiltaket. Kostnadsoverslag og kart der skjøtselstiltaket er avmerket skal legges ved søknaden.
Hva slags type skjøtsel ønskes? Eksempelvis skjøtsel av slåttemark, inngjerding av beiter, pussing og rydding av innmarksbeiter, skjøtsel av
områder av særlig betydning for biologisk mangfold, rydding av stier.

Ønsker du å utføre tiltaket selv?
Kjenner du til at det er spesielle planter på arealet det må tas hensyn til ved planlegging av skjøtselstiltaket?

Bruk/ønsket bruk av arealet videre (beitedyr, slått)?

Andre tiltak
Eksempel: Informasjon, skilting, arrangementer, kurs, næringsutvikling basert på verdiene i området m.m.
Beskriv tiltaket du ønsker å gjennomføre og sett opp et kostnadsoverslag.

Søkerens merknader og underskrift
Antall vedlegg
Hvilke vedlegg?

Legg ved bilder, kart i målestokk 1:5000 og oversiktskart for området. Merk av på kartet punkt eller areal for tiltaket.
For alle tiltak må kostnadsoverslag vedlegges.
Sted og dato

Underskrift

