
 

Søknad om tilskudd til 
GJERDING i prioriterte områder i Utvalgt 

kulturlandskap (UKL) Engeløya i 2019 

Søknadsfrist: 15.06.2019 

Informasjon om tilskuddsordningen:  
Områder som omfattes: 
Det kan gis tilskudd til gjerding i forbindelse med beiting i følgende områder som er prioritert i utkast 
til Forvaltningsplan for UKL Engeløya: 
o Beiteliene fra Myklebostad til Steigberget 

o Øyene vest for Engeløya 

o Området Bøsanden – Mjelde 

o Området Prestegården – Bygdetunet 

o Tunanlegget i Bø 
o Hagbardholmen og Skogsøya 

o Gravfelt på Gjerde og andre større gravminner i dyrket mark som er synlig fra FV638 

o Vollmoen 

Det forutsettes at arealet som gjerdingen er knyttet til beiting. 

Hvem som kan søke:  
Registrerte landbruksforetak som har virksomhet i UKL-området. 
Søknad:  
Ferdig utfylt og signert søknadsskjema skal innen 15.06.2019 sendes til Fylkesmannen i Nordland, 
Moloveien 10, 8002 Bodø eller som e-post til fmnopost@fylkesmannen.no  

Saksbehandling av søknader:  
Søknader om tilskudd behandles av Fylkesmannen i samsvar med Forskrift om tilskudd til tiltak i 
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap  
og gjeldene planer for UKL-området. 

Rapportering og utbetaling av tilskudd: 
Tilskuddet kan utbetales når tiltaket er gjennomført og rapportert i samsvar med vilkårene som er 
satt i tilsagnsbrevet fra Fylkesmannen. 

Mer informasjon:  
o Steigen kommune v/ Berit Staurbakk, telefon 991 59 325, e-post 

berit.staurbakk@steigen.kommune.no  
o Fylkesmannen i Nordland v/ Arne Farup, telefon 75 54 78 44, e-post fmnoafa@fylkesmannen.no  

 

Satser for tilskudd 
Tiltak Satser 
Fjerne gammelt nettinggerde (inkl. bortkjøring) 20 (kr/lm) 

Lage og skifte ut seljepåler 40 (kr/stk) 

Erstatte ødelagte gjerdepåler med trykkimpregnert 30 (kr/stk) 

Erstatte ødelagte gjerdepåler med granpåler 20 (kr/stk) 

Skifte ut gjerdenetting 20 (kr/lm) 

Sette opp nytt nettinggjerde med seljepåler (påler og netting) 50 (kr/lm) 

Sette opp nytt nettinggjerde med trykkimpregnerte påler (påler og netting) 40 (kr/lm) 

Sette opp permanent strømgjerde (5 tråder) 30 (kr/lm) 
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Midlertidige strømgjerder (oppsetteing) 0 

Oppsetting av tregrind/islandsport 2100 (kr/stk) 

Oppsetting av gjerdeklyv 650 (kr/stk) 

 

Opplysninger om søkeren (fyll ut): 
 
Navn: 

 

 
Organisasjonsnummer: 

 

Postnummer og 
postadresse: 

 

 
Kontonummer:  

 

 
E-post: 

 

 
Telefon: 

 

 

Området hvor det skal gjerdes (kryss av):  
 Beiteliene fra Myklebostad til Steigberget 

 Øyene vest for Engeløya 

 Området Bøsanden – Mjelde 

 Området Prestegården – Bygdetunet 

 Tunanlegget i Bø 
 Hagbardholmen og Skogsøya 

 Gravfelt på Gjerde og andre større gravminner i dyrket mark som er synlig fra FV638 

 Vollmoen 
 

Nærmere beskrivelse av området og tiltaket (fyll ut): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ønsket rapporteringsfrist (kryss av): 
 01.11.2019 
 01.11.2020 
 

 

Beregning av søknadssum (fyll ut): 
Hva skal gjøres 
(beskrivelse av tiltaket) 

Hvor  
(gnr/bnr) 

Eier av eiendommen Mengde 
(antall/ 
meter) 

Sats  
(se  
info 
over) 

Sum 
(kr) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Søknadssum (kr):  

 
 

 

Vedlegg til søknaden: 
Sammen med søknaden skal det følge med et kart hvor gjerdet og eventuelle porter er tegnet inn. 
Hvis gjerdet/porten skal settes opp på en eiendom som en ikke eier, må det legges ved en skriftlig 
avtale med eier/rettighetshaver. 

Vedlagt (kryss av): 

 Kart hvor tiltaket er tegnet inn 

 Skriftlig avtale med eier/rettighetshaver (hvis relevant) 

 

Dato: Søkers underskrift: 
 
 

 

 

 

 

 
 


