Søknad - Tilskudd til tiltak i beiteområder - 128663

Søker
Navn på foretak
JOHN OLAV HALBOSTAD
Organisasjonsnummer
877372642
Selskapsform
ENKELTPERSONFORETAK
Innehavers navn
JOHN OLAV HALBOSTAD
Adresse
Helbostad 103, 7877 HØYLANDET
Driftssenter
5046-76/5
Navn på kontaktperson
John Olav Halbostad
Mobilnummer
971 75 308
E-post
johalbo@frisurf.no
Kontonummer
**** ** 52051
Målform
Bokmål

Søknadsopplysninger
Beitedyr og beiteområde
Opplysninger om beitedyr og beiteområde som er berørt av tiltaket.
Navn på beiteområde
Lauvåsen
Er området fredet etter Naturmangfoldloven?
Ja
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Antall sau
340
Antall storfe
0
Antall geit
0
Andre dyr, art og antall
0

Opplysninger om tiltaket

Antall deltakere i foreningen/beitelaget (ved enkeltpersonforetak fyll ut 1)
1
Tiltaket gjelder
Sperregjerde
Ved faste installasjoner og vegetasjonsrydding skal tiltaket være tegnet inn på kart. Bruk gjerne
kartdatabasen Kilden til å tegne og lage pdf. Kartet skal lastes opp under seksjonen Vedlegg.
Prosjektperiode
Fra 01.07.2020 Til 01.09.2021
Det kan gis tilskudd for inntil tre år

Prosjekttittelen skal bestå av navnet på beiteområdet og typen tiltak som skal gjenomføres
Prosjekttittel
Fornying av eksisterende sterregjerde
Formålet med tiltaket, herunder om tiltaket er ledd i gjennomføring av
beitebruksplan el tilsv.
Eksisterende gjerde har blitt for dårlig å vedlikeholde og har blitt arbeidskrevende å holde ved like.
Området som er inngjerdet Mjøsunddalen blir brukt til beiting av sau før beiteslipp til utmark om
våren 40 -50 dyr .
Gjennomfører tidlig nedsanking fra utmarksbeite sankestart 05.08 for å minske tap av sau og lam til
rovdyr.
Mjøsundalen er et viktig område som blir brukt til beiting om høsten.
Det er viktig å ha gode å solide gjerder som krever normal vedlikehold for å opprettholde trygg og
effektive beiting.
Beskrivelse av tiltaket
Riving av gammelt gjerde
Rydding av kratt ,manuelt og maskinelt.
oppsetting av nytt gjerde. Nye stolper , netting og topptråd.
3 stk grind.

Bruksmåte og vedlikehold etter at tiltaket er utført/avslutta
Normalt vedlikehold og tilsyn må påregnes
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Kostnadsoverslag
Kostnadsoverslaget skal omfatte totale kostnader. Oppgi beløp ekskl. mva. dersom det er
fradragsrett for inngående mva. for tiltaket. Dette kan bare gjelde virksomheter som er registrert i
Merverdiavgiftsregisteret. Øvrige virksomheter kan oppgi beløp inkl. mva.
Kostnadsoverslag
142 112
Spesifiser kostnader
Spesifiser kostnader på materialer (evt. tilbud lastes opp under Vedlegg), eget arbeid med
håndredskap, eget arbeid med egne maskiner og arbeid utført av entreprenør (tilbud lastes opp
under Vedlegg).
Nye rader kan settes inn ved bruk av tab eller ved hjelp av tabellikonet.
Type kostnad (aktivitet)
Riving av gammelt gjerde

Beløp (kroner)
0

rydding av kratt gravemaskin 500m

25000

bortkjøring av kratt og røtter langs vei

16000

Rydding med motorsag
Arbeid med oppsetting av stolper langs vei.
Borring i vegskulder 250 stolper
Stolper ,550stk a kr28
Netting 11 ruller a kr 1708
Topptråd 4 mm 13 bunter
Spiker og kramper
3 stk grind a kr 3000 med arbeid montering
Arbeid 100 t a kr 300
Bruk av atv/ traktor

5000
10000

15400
18788
1924
1000
9000
30000
10000

Er kostnadene til innkjøpte varer og tjenester inklusive eller eksklusive mva?
Eksklusiv mva. Kostnadene er fradragsberettiget
Fylkesmannen fastsetter tilskuddet individuelt for hver enkelt søknad, innenfor følgende rammer
Maksimalt tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter er 70 % av godkjent
kostnadsoverslag/tilskuddsgrunnlag
Maksimalt tilskudd til elektronisk overvåkingsutstyr er 70 % av investeringskostnaden for
inntil 50 % dekningsgrad i besetningen
Maksimalt tilskudd til øvrige tiltak er 50 % av godkjent kostnadsoverslag/tilskuddsgrunnlag

Kostnadsoverslag
Søknadsbeløp
71 056
Egen finansiering
71 056
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Spesifiser egen finansiering

Nye rader kan settes inn ved bruk av tab eller ved hjelp av tabellikonet.
Finansieringskilde/type finansiering

Beløp (kroner)

Tilskudd

71056

Egenandel/eget arbeid

71056

Annen finansiering
0
Spesifiser annen finansiering

Nye rader kan settes inn ved bruk av tab eller ved hjelp av tabellikonet.
Finansieringskilde/type finansiering

Beløp (kroner)

Vedlegg
Filnavn

Vedleggstype Kommentar

Kart sperregjerde John Olav Halbostad.pdf

Kart

Kart sperregjerde John Olav Halbostad 2.pdf Kart

Oppsummering
Hvem skal behandle søknaden?
Høylandet kommune
Kommentar

Bekreft og send søknad
Søknaden skal sendes til kommunen der tiltaket skal gjennomføres.
Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.
Dato sendt
16.03.2020
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