
Ansøgning om tilskud til udsætning af krebs

Ansøgning Alle beløb skal angives ekskl. moms

Ved mindre søer skal ansøgningen vedlægges: 
  
1. Et kort (evt. i kopi), der viser søens præcise placering i landskabet i forhold til nærmeste byer, veje eller lignende. 
2. Et kort der i detaljer viser søens form og nærmeste omgivelser. Håndtegnede kort accepteres. 
  
Er søen gravet efter tilladelse fra amt eller kommune, skal en kopi af tilladelsen medsendes.  
  
Der skal endvidere gives oplysninger om:

Søens alder:

Oprindelse: Grusgrav Tørvegrav

Hvis ja - hvor fører det hen?

Omkreds (længde) :

Hvis andet, hvad?:Mergelgrav

           EAN-nr.: 5798000877344

Vejlsøvej 39
8600 Silkeborg 

 Tlf.: 35 88 33 00
Fax:  35 88 33 33

www.aqua.dtu.dk
           E-mail: ffi@aqua.dtu.dk

Ansøger:

Kontaktperson:

Postnr. og by:

Foreningsnr.: 

Dato:

Mobil:

Email: 

Tlf.: 

Størrelse (areal): Maks. dybde:

Andet:

Ja NejEr der afløb?

Adresse:

2. Evt. egne transportudgifter

3. Samlet pris for udsætningen

4. Eget bidrag (50% af rubrik 3)

1. Beløb til udsætning

Udsætningen ønskes fordelt over 1 år 2 år

Tilsagnet er forpligtende og skal derfor være realistisk
Returneres til: 
DTU Aqua 
Vejlsøvej 39 
8600 Silkeborg 
Att.: Søren Berg

Søens navn:

Jeg har tidligere modtaget tilsagn om tilskud i år (venligst anfør årstal)
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2. Et kort der i detaljer viser søens form og nærmeste omgivelser. Håndtegnede kort accepteres.
 
Er søen gravet efter tilladelse fra amt eller kommune, skal en kopi af tilladelsen medsendes. 
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