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Ansøgningsskemaet udfyldes ved at indtaste oplysninger i de markerede felter. Når skemaet er udfyldt og relevante bilag er vedhæftet, trykkes på knappen print, og skemaet gemmes af ansøger som dokumentation, herefter sendes skemaet ved at trykke på knappen e-mail, hvorefter skemaet sendes til Naturstyrelsen. Der udfyldes et skema for hvert projektareal, der søges tilskud til. Tilskuddet ydes i henhold til lov nr. 678 af 14. juni 2013 (skovloven), § 29 stk 1 om tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift, med tilhørende bekendtgørelse og vejledning.
Ansøgning om tilskud til
Bæredygtig skovdrift 
Grøn driftsplan
Personoplysninger
Administrator
Hvis breve også ønskes sendt til andre end ejer, skal administrator felterne udfyldes. 
Projektarealet
Hvis arealet omfatter mere end én af de ovenstående oplysninger, kan dette anføres i feltet herunder
Udfyldelsen af resten af blanketten kan først ske efter indtegning i MiljøGis og afkrydsning af feltet
Ved at gemme formularen kan de indtastede generelle oplysninger genanvendes til ansøgninger med andre projektarealer.            
Link til MiljøGis
Tilskud til grøn driftsplan
Oplys hvem der skal udføre den grønne driftsplan, herunder faglig og uddannelsesmæssig baggrund i forbindelse med evt. lokalitetskortlægning.
Der søges om tilskud til
* Er der mere end 5 ha skovnaturtype
* Foreligger der allerede en  driftsplan for skoven(e)
* Ønsker du at indgå en aftale efter skovlovens § 18 som en opfølgning på Natura 2000-planerne?
Hvis der ved kontrol konstateres misbrug af tilskudsordningen, er jeg indforstået med at måtte tilbagebetale tilskuddet helt eller delvist med tillæg af 
renter, hvis Naturstyrelsen træffer bestemmelser herom. Hvis de faktiske forhold ændres i forhold til det oplyste, forpligter jeg mig til straks at
 underrette Naturstyrelsen.
 
                                                                                                               Undertegnede erklærer,
·         At jeg er ejer af arealet.
·         At de anførte oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold og kan dokumenteres.
·         At jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.
·         At projektet ikke strider mod gældende lovgivning og tinglyste begrænsninger i anvendelsen af ejendommen.
·         At jeg ikke er forpligtet til at gennemføre det ansøgte projekt efter lovgivning eller andre bestemmelser.
·         At jeg ikke modtager andet tilskud til det ansøgte.
·         At jeg er bekendt med betingelserne for tilskud og udbetaling heraf. 
·         At projektet ikke allerede er påbegyndt
·         At der ikke søges om tilskud til en kriseramt virksomhed, som defineret i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder. 
 
 
 
 
Erklæring
For at afsende ansøgningen om tilskud til Naturstyrelsen tryk på knappen herunder og følg anvisningerne på skærmen.      Husk også at vedhæfte kort og andre nødvendige dokumenter for ansøgningen. 
Her kan den PDF dannes, der skal vedhæftes ansøgningen. Tryk på udskriv formular og vælg print til PDF/Adobe
Formularen kan også udskrives på printer og evt. scannes derefter. 
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