Ansøgning om tilladelse til ændring i naturområder
(Benyt særligt ansøgningsskema til anlæg og ændring af søer)
Ansøger

Ejer

(Udfyldes kun, hvis ansøger ikke er ejer)

Navn: ____________________________________

Navn: ____________________________________

Adresse: __________________________________

Adresse: __________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Tlf.: _______________ Mobil: ________________

Tlf.: _______________ Mobil: ________________

Træffes bedst mellem: _______________________

Træffes bedst mellem: _______________________

E-mail: ___________________________________

E-mail: ___________________________________

Arealet
Matr.nr. ______________ Ejerlav: _________________________ Sogn: __________________________
Er der landbrugspligt på arealet?
Er der fredskovspligt på arealet?

͝
͝

Ja
Ja

Beskrivelse af arealet (sæt kryds)

͝
͝
͝
͝
͝
͝
͝
͝

Fersk eng
Mose
Dyrket mark / brak
Strandeng
Hede
Klit
Skov og krat
Andet: ___________________________

͝
͝

Nej
Nej

Arealets drift m.v. (sæt kryds)

͝ Arealet har afløb til grøft eller dræn
͝ Arealet afgræsses
͝ Arealet har været afgræsset
͝ Arealet er drænet
͝ Arealet bliver omlagt ca. hvert _____ år
͝ Arealet gødes med ________ kg N / år
͝ Arealet er fredet
͝ Arealet ligger nærmere end 150 m fra stor sø
͝ Arealet ligger nærmere end 100 m fra
fortidsminde
͝ Arealet ligger nærmere en 150 m fra større
vandløb
͝ Arealet ligger nærmere end 300 m fra større
skov

Beskrivelse af anlægget (sæt kryds)

͝ Etablering af ________________________________________________________
͝ Ønskes hegn? (Art: ___________________________________________)
͝ Ønskes afgræsning af omkringliggende arealer?
͝ Ønskes beplantning?
͝ Ønskes fældning af træer og buske?
͝ Ønskes etablering af læhegn?
Spørgsmål kan rettes til: Vesthimmerlands Kommune på tlf. 99 66 71 (02, 03 eller 09)

Postadresse: Himmerlandsgade 27 · 9600 Aars · Tlf.: 99 66 70 00 · www.vesthimmerland.dk

Hvornår ønskes arbejdet udført? (måned og år) __________________________________________
Hvor skal evt. afgravet jord placeres? (indtegn evt. på skitsen på bilag 1)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Hvorfor ønsker du at foretage arbejdet?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Øvrige bemærkninger: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Vedlæg kopi af oversigtskort med markering af arealets placering.

Tegning
Skitse af arealet, hvor ændringen ønskes foretaget:

Indtegn arealets placering og angiv størrelsesforhold og evt. beplantning. Indtegn nærliggende
markskel, læhegn, vandløb, skov, bebyggelse og lign.
Dato:____________________ Underskrift:______________________________
Spørgsmål kan rettes til: Vesthimmerlands Kommune på tlf. 99 66 71 (02, 03 eller 09)
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