
Søknadsskjema for tilskudd til utarbeiding 
av kommunal jordvernstrategi

Søknadsopplysninger
Beskriv hvorfor kommunen din søker om tilskudd (Stikkord: Informasjon om utbyggingspress på dyrka og dyrkbar jord, omfang av jordbruksvirksomhet i kommunen, ev. spesielle 
utfordringer kommunen har med å ivareta jordvernet)

Planstatus i kommunen - når ble kommuneplanen sist rullert og når skal den eventuelt rulleres neste gang?

Er det fattet politisk vedtak om å utarbeide en egen jordvernstrategi i kommunen?      Ja       Nei

Om ikke, vil en slik politisk forankring kunne foreligge innen utgangen av 2023? (dette er en forutsetning for å kunne motta tilskuddsmidler)

Hvordan skal arbeidet med jordvernstrategien organiseres? (stikkord: hvilke avdelinger involveres, medvirkningsprosess, arbeidgruppe/referansegruppe etc.)

Grunnopplysninger
Kommune Organisasjonsnummer Kontonummer

E-postadresse (kommunens postmottak)

Kontaktperson
Navn E-postadresse
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Se utlysningstekst for nærmere beskrivelse av hva søknaden må inneholde.

Ferdig utfylt søknadsskjemaet sendes til postmottak@landbruksdirektoratet.no
Øvrige obligatoriske dokumenter som fremdriftsplan og budsjett legges ved søknaden.
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Skal jordvernstrategien utarbeides som en egen strategi, temaplan, kommuneplan eller annet?   

Beskriv

Hvordan skal tilskuddet disponeres?

Hvordan skal jordvernstrategien følges opp gjennom kommunens øvrige planverk?

Annet

Obligatoriske vedlegg

Legg ved foreløpig fremdriftsplan og budsjett
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