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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 Miljøstyrelsen. Der udfyldes et skema for hver ansøgning.  Post fra styrelsen vedrørende tilskud bliver fremsendt via digital post til det CVR nr eller CPR nr. der fremgår af ansøgningen.  Felter med * SKAL udfyldes
Ansøgning om tilskud til
Læhegn og småbeplantninger
Oplysninger om ansøger
Administrator
Hvis breve også ønskes sendt til andre end ejer, skal administrator felterne udfyldes. 
Hvis ansøgningen angår flere ejendomme, så skriv den primære            
Oplysninger om det ansøgte tilskud
Link til MiljøGis
Udfyldelsen af resten af blanketten kan først ske efter indtegning i MiljøGis og afkrydsning af feltet
Kryds af hvilke bilag, der er vedhæftet herunder
Udfyldelsen af resten af blanketten kan først ske efter afkrydsning af de nødvendige bilag.
 
* Vedhæftet eventuelle bilag (se vejledningen)
Ved at gemme formularen kan du fortsætte senere.            
Overholder beplantningerne de forpligtigelser, som er beskrevet i vejledningen om tilskud til læhegn og småbeplantninger?
Indeholder tilplantningerne kun planter fra listen over tilladte plantearter?
*Øvrige myndigheder og indstillinger
Kræver projektet tilladelser fra offentlige myndigheder?
Pløjes der dybere end pløjning med almindelig plov?
*Planteleverandør
*Plantearter
Det er et krav, at ansøgningen vedrører landbrugs- og markblokke
Det er et krav, at det ansøgte areal har en afstand på mindst 30 meter til § 3-arealer
Det er et krav, at det ansøgte areal har en afstand på mindst 15 meter til have og beboelse
Det er et krav, at tilladelser og dispensationer sendes til styrelsen sendes ved anmodning om tilskud
(forudsætter udtalelse fra det lokale museum vedlagt som bilag)
* Ansøgningens indhold
Ansøges om tilplantning på landbrugs- og naturarealer med markblokke?
* Tilskudsarealet
Ansøges om tilplantning på arealer med en afstand på mindst 30 meter til beskyttede naturområder
i henhold til naturbeskyttelsesloven § 3?
Ansøges om tilplantning på arealer med en afstand på mindst 15 meter til have eller beboelse?
Hvis der ved kontrol konstateres misbrug af tilskudsordningen, er jeg indforstået med at måtte tilbagebetale tilskuddet helt eller delvist med tillæg af renter, hvis Miljøstyrelsen træffer bestemmelser herom. Hvis de faktiske forhold ændres i forhold til det oplyste, forpligter jeg mig til straks at
 underrette Miljøstyrelsen.
 
                                                                                                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 EU-retningslinjerne for statsstøtte til Landbrugs- og Skovbrugssektoren.
Erklæring
For at afsende ansøgningen om tilskud til Miljøstyrelsen 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. 
(Du skal være opmærksom på, at du modtager et autosvar på din ansøgning umiddelbart efter ansøgningen er afsendt. Hvis du ikke modtager et autosvar, bør du sikre dig, at ansøgningen er blevet sendt korrekt)
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