FOLLDAL KOMMUNE
Teknisk, Landbruk og Utvikling

SKJEMA FOR SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL
NYDYRKING
Utfylt skjema sendes til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal eller på epost til
postmottak@folldal.kommune.no.
Navn:
Gnr og bnr:
Postadresse:
Epost:
Mobiltelefon:
Det søkes om tilskudd til nydyrking av totalt
dekar. Arealene skal opparbeides til
fulldyrka mark. Det gis ikke tilskudd for opparbeidelse til overflatedyrka jord eller
innmarksbeite. Nydyrkingstiltak under 10 dekar kan ikke innvilges støtte.
Kryss av:
Plan for nydyrkinga er godkjent av kommunen.
Søker er aktiv husdyrbruker med egen landbruksdrift.
Nåværende driftsopplegg:

Eventuelle planer for endring eller videreutvikling av driftsopplegg:

Andre opplysninger for søknaden:

Sted:
Dato:
Underskrift:

Vedlegg:
Plan for nydyrkinga
Andre vedlegg
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RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL NYDYRKING I FOLLDAL KOMMUNE
Vedtatt av formannskapet i Folldal kommune 30.06.2016.
1. Tilskudd til nydyrking kan ikke gis til nydyrkingstiltak som allerede er igangsatt med
avskoging og eller bearbeiding av grunnen.
2. Tilskudd til nydyrking kan bare gis til arealer der kommunen har godkjent plan for
gjennomføring av nydyrkinga.
3. Skriftlig søknad må sendes Folldal kommune før tiltaket igangsettes. Det utarbeides
eget søknadsskjema.
4. Det gis en arbeidsfrist på maksimalt 4 år fra innvilget tilskudd.
5. Nydyrkingstiltak under 10 dekar kan ikke innvilges støtte.
6. Tilskudd kan bare gis til nydyrking til status fulldyrka mark. Opparbeidelse til
overflatedyrka jord eller innmarksbeite er ikke berettiga tilskudd.
7. Tilskuddet gis med en sats på kr 500 pr dekar.
8. Tilskudd kan bare gis til brukere med gardens hovedbøl innenfor Folldal kommune.
9. Tilskudd kan bare gis til aktive husdyrbrukere med egen landbruksdrift.
10. Ordningen med kommunalt tilskudd til nydyrking i Folldal gjelder fram til beløpet på
kr 500.000 er disponert.
11. Kommunal landbruksforvaltning behandler innkommende søknader innenfor ramma
på kr 500.000. Utbetaling av innvilgede tilskudd skjer når arealet blir godkjent og
oppmålt for innleggelse i AR5. Kommunal landbruksforvaltning sender deretter
godkjente utbetalinger til næringssjef for anvisning til utbetaling fra kraftfondet.
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