
 Søknad om midler til tiltak innenfor  
Utvalgte kulturlandskap i Os 

Vangrøftdale–Kjurrudalen-Sætersjøen  

 

Søknaden sendes Os kommunen innen 1. mai 

1. Grunnopplysninger 
Organisasjonsnr. (9 
siffer) 

Foretakets/organisasjonens navn 

  
 

Fødselsnr. (11 siffer) Etternavn For- og mellomnavn 

   
 

Adresse Postnr. Poststed 

   
Telefonnr. Mobiltelefonnr. E-postadresse 

   
 

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Løpenr. 

0441     
 

Kontonr. (11siffer)  

 Registrert for merverdiavgift  Ja  Nei 

 
2. Tiltak som ønskes vurdert 

Det søkes om tilskudd til 

 Restaurering av bygninger  Andre tiltak 

 Skjøtselstiltak   

  

Alle tiltak skal ha som mål å ta vare på kulturminner og biologisk mangfold i området. Videre er 

det et mål å opprettholde et aktivt og variert seterbruk med et sterkt innslag av beitende husdyr 

innenfor det utvalgt kulturlandskapsområdet.  

 
  
Beskrivelse av aktuelle tiltak  

 

Restaurering av bygninger 
Gi en utfyllende beskrivelse av tiltaket. Hvor ligger bygningen? Kart der bygningen er avmerket skal legges ved søknaden. 

Hva slags bygning 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?  

Det vil på bakgrunn av søknaden bli gjennomført en befaring og utarbeidet en tilstands- og tiltaksvurdering samt et 

kostnadsoverslag for tiltaket. På bakgrunn av dette vil de ulike søknadene bli vurdert om de skal gis tilskudd. 

 

 

 

 

 



Beskrivelase av tiltak (forts.) 
 

Skjøtselstiltak 
Gi en utfyllende beskrivelse av tiltaket. Hvilket areal ønskes det å utføre skjøtsel på? Kart der skjøtselstiltaket er avmerket skal 

legges ved søknaden. Hva slags type skjøtsel ønskes? Eksempelvis tynning av bjørk, slått, rydding av einer eller vier. Ønsker 

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

skjøtselstiltaket? 

Det vil på bakgrunn av søknaden bli gjennomført en befaring og utarbeidet skjøtselsplan for tiltaket. På bakgrunn av denne vil 

tiltaket bli vurdert, og Fylkesmannen vil lage et forslag til en 10-årig skjøtselsavtale for arealet. 

 

 

Andre tiltak 
 

 
 Søkerens merknader og underskrift 
Antall vedlegg Hvilke vedlegg 

  
Kart i målestokk 1:5000 det tiltaket tegnes inn og et oversiktskart over området der tiltaket avmerkes skal legges ved.  

Eventuelle bilder av bygninger eller arealer slik de er i dag legges også ved.  

For andre tiltak må kostnadsoverslag vedlegges. 

Merknader 

 
 

 

Sted og dato Underskrift  

  

 
 



For Fylkesmannen: Innvilging av tilskudd 

Søknaden 

 Innvilges som omsøkt  Innvilges med endring  Avslås  Avvises 

Merknader 

 
 

 

Godkjent kostnadsoverslag kr   
Eventuelle merknader 

 

Godkjent tilskuddsgrunnlag kr   

Tilskuddssats  %  

Innvilget engangstilskudd kr    

Fastsatt arbeidsfrist   

Sted og dato Stempel og underskrift  

  

Forlenget arbeidsfrist 

Eventuelt forlenget arbeidsfrist er fastsatt til  

Eventuelle merknader 

 
 

Sted og dato Stempel og underskrift  

  

Kontroll 
Hva ble kontrollert Dato for kontroll 

 
  
 

Resultat av kontrollen 

 
 

Sted og dato Stempel og underskrift  

  

Kontroll 
Hva ble kontrollert Dato for kontroll 

 
  
 

Resultat av kontrollen 

 
 

Sted og dato Stempel og underskrift  

  

Ferdiggodkjenning 

Dato for skriftlig anmodning fra søker om utbetaling  

Dato for ferdiggodkjenning av arbeidet  Dato for godkjenning av sluttregnskapet  

Tilskudd på kr   anvises for utbetaling fra fylkesmannen 

Eventuelle merknader 

 
 

 

Sted og dato Stempel og underskrift  

  

 


