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TILSKUDD TIL TILTAK I UTVALGT
KULTURLANDSKAP (UKL) ENGELØYA
Søknadsfrist 10.06.2020

TILSKUDD TIL ENGANGSTILTAK
Enkeltpersoner, landbruksforetak, lag, foreninger og andre kan søke om
tilskudd til:
• Nytt bølgeblikktak på gammel bygning i jordbrukets kulturlandskap, inntil 70 % tilskudd
• Andre tiltak for å sikre gamle bygninger i jordbrukets kulturlandskap, inntil 70 % tilskudd
• Tilstandsrapport og kostnadsoverslag for restaurering av gamle bygninger,
  inntil 100 % tilskudd
• Kurs, fagdager, bygdager, slåttedager ol. som har fokus på kulturlandskapet,
  tilskudd til mindre driftskostnader etter beskrivelse.
• Kunst- og kulturuttrykk som tar i bruk kulturlandskapet, eller på annen måte formidler
  verdiene i kulturlandskapet. Tilskudd til mindre driftskostnader/investeringer etter
  beskrivelse.
• Ny næringsutvikling basert på kulturlandskapet, tilskudd til «myke investeringer»
  som f.eks. markedsføring, profilering, kompetanseheving. Inntil 50 % av kostnader,
• Andre tiltak i samsvar med forskriften

Landbruksforetakene kan i tillegg søke om tilskudd til:
• Fjerning av gammel piggtråd, tilskudd kr 200,-/arbeidstime
• Fjerning av gamle nettinggjerder, tilskudd kr 20,-/lm
• Reparasjon av steingjerder, tilskudd vurderes ed bakgrunn i beskrivelse
• Lønnstilskudd ved sommerjobb for barn- og ungdom.
  Tilskudd kr 60,-/t for ungdom 13–15 år, kr 70,-/t for ungdom 16–18 år.

ANDRE TILSKUDD TIL SKJØTSEL AV KULTURLANDSKAPET
For tiltak i prioriterte områder kan landbruksforetak søke om tilskudd til:
• Restaurering av gammel kulturmark og rydding av kratt og skog
• Gjerding
  Tilskuddssatser, se tabell Retningslinjer for tilskudd til tiltak i UKL- Engeløya
• Beiting, tilskudd kr 350,-/sau og kr 900,-/storfe og hest.

Det er i tillegg satt av midler i budsjett for 2020 til ulike fellestiltak i henhold
til gjeldene planer:
Tiltak i Prestegårdsområdet, tiltak for ferdsel/informasjon/parkering v/ turstier i
kulturlandskapet. Beitegransking v/nibio, skjøtselsplaner/skjøtsel av kulturminner.

De enkelte tiltakene er nærmere omtalt i Retningslinjer for UKL- Engeløya.
Søknad sendes elektronisk via Altinn.no innen 10. juni 2020.
Ev. papirsøknad sendes til: Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord,
eller som e-post til:  postmottak@steigen.kommune.no

For mer  informasjon, skjema og nødvendige vedlegg, se www.steigen.kommune.no
eller kontakt Steigen kommune v/Berit Staurbakk, tlf.: 991 59 325,
e-post: berit.staurbakk@steigen.kommune.no
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