Søknad om tilskudd til drenering
av jordbruksjord

Stortingsgaten 28
Postboks 8140 Dep
N-0033 Oslo
Telefon 24 13 10 00
Telefaks 24 13 10 05
postmottak@slf.dep.no

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Alle som søker om tilskudd til drenering av jordbruksjord, skal fylle ut dette skjemaet. Dersom det søkes om tilskudd til drenering på flere
eiendommer må det fylles ut ett skjema for hver eiendom. Kommunen fastsetter søknadsfrist. Send skjemaet til den kommunen der drenerings-arealet ligger. Les veiledningen på side 4 før søknaden fylles ut. Fyll også ut vedleggslisten på side 2 i skjemaet, og legg ved påkrevd og
relevant dokumentasjon.
Tilskudd til drenering kan ikke gis til tiltak som er påbegynt før kommunen har innvilget tilskudd. Dersom det under gjennomføringen av tiltaket
påtreffes automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunen og/eller Sametinget)
kontaktes. Dersom tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner, ansees denne søknaden også som søknad om dispensasjon fra
kulturminneloven, jf. § 8, 1. ledd i loven.

1 Grunnopplysninger
Søkerens navn (etternavn, for- og mellomnavn)

Org.nr. (9 siffer)

Fødselsnr. (11 siffer) (fylles bare ut når søker ikke har org.nr.)

Adresse

E-postadresse

Kommunenr. (4 siffer)

Eiendommen søknaden gjelder

Kontonr. (11 siffer)

(Gårdsnr., Bruksnr., Festenr.)

Telefonnr. (8 siffer)

2. Tiltak
Det kan bare gis tilskudd til areal som tidligere har vært grøftet.
Når ble tidligere grøfting utført?
Type tiltak

Areal, dekar

Løpemeter grøft, meter

Systematisk grøfting
Profilering
Omgraving
Avskjæringsgrøft
Annen grøfting (usystematisk)
Sum alle tiltak
Areal berørt av avskjeringsgrøft/usystematisk grøfting

Tiltaket skal gjennomføres på (kryss av)
Planlagt anleggsstart, dato:

Dekar

Eget areal

Leid areal

Planlagt ferdigstilling, dato:

Merknader:
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VEDLEGGSLISTE
Søknaden skal inneholde:
Plan for drenering av arealet

Vedlagt

Kart i hensiktsmessig målestokk der dreneringsarealet er tegnet inn, og kjente automatisk fredete kulturminner
og eventuelle biologiske verdier skal være avmerket på kartet

Vedlagt

Miljøplan trinn 2 for det arealet som det blir søkt om tilskudd til

Vedlagt

Søknaden kan også inneholde:
Dokumentasjon av tidligere utført grøfting, hva:
Vedlagt
Annet, hva:
Vedlagt

3. Underskrift
Jeg forsikrer at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.
Jeg er kjent med at
• kommunen og fylkesmannen kan kontrollere opplysningene.
• feil eller mangelfulle opplysninger kan føre til at tilskuddet holdes tilbake eller avkortes.
• feil utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt.
Sted og dato

Underskrift

4. Kommunens saksbehandling
Se rundskriv fra Statens landbruksforvaltning til kommuner og fylkesmenn for rettledning til felt 4.
Områdets planstatus i kommuneplanens arealdel:
Områdets planstatus i en eventuell reguleringsplan:
Er området vernet eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven. I tilfelle, hvilken verneform?

Er det registrert biologiske verdier i området (herunder prioriterte arter og utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven)? I tilfelle, hvilke?

Er arealet (hele eller deler) fredet eller foreslått fredet etter kulturminneloven?
I tilfelle, hvilken vernestatus og/eller hvilke kulturminner?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

4.1 Automatisk fredete kulturminne
Hvilke søk/undersøkelser har kommunen gjort med hensyn til kjente og ikke kjente automatisk fredete kulturminner i det aktuelle området?

Er det kjente automatisk fredete kulturminner i området?

Ja

Avstand til nærmeste kjente automatisk fredete kulturminne:
Kan tiltaket berøre ikke kjente automatisk fredete kulturminner?

Nei
meter

Ja

Nei

Hvis ja (på minst et av spørsmålene), skal kommunen sende søknaden til regional kulturminneforvaltning for uttalelse, jf. felt 5.
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4.2 Innvilging av tilskudd
For beregning av tilskudd og rapportering til fagsystemet:
Type tiltak

Areal, dekar

Løpemeter grøft, meter

Systematisk grøfting
Profilering
Omgraving
Avskjæringsgrøft
Annen grøfting (usystematisk)
Sum alle tiltak
Sum innvilget :
Antall dekar:

X 1000 kr/daa

=

Kr

Antall meter:

X 15 kr/meter *

=

Kr

Sum innvilget tilskudd, kr

Kr

*Begrenset til kr 1000 pr daa berørt areal

Tiltaket skal gjennomføres på (kryss av)

Eget areal

Leid areal

4.3 Utbetaling av tilskudd
Dato for skriftlig anmodning fra søker om utbetaling:
Følgende dokumentasjon for gjennomføring av tiltak foreligger:
Faktura fra entreprenør, som viser hva som er gjort

Ja

Nei

Kvitteringer for innkjøp av rør og annet materiell

Ja

Nei

Annen dokumentasjon (fotografi, befaringsrapport, mv.)

Ja

Nei

Tilskudd på kr

anvises for utbetaling fra fylkesmannen

Ev. merknader:

Sted og dato

Underskrift
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5. Uttalelse fra regional kulturminneforvaltning
Se informasjon fra Riksantikvaren til regional kulturminneforvaltning for rettledning til felt 5.
Er det automatisk fredete kulturminner på omsøkt areal?

Ja

Nei

Ja

Nei

Hvis ja, hvilke(t)?

Merknader (ved behov for mer plass, legg ved uttalelse):

Uttalelse følger vedlagt:
Tilråding (kryss av):
Tiltaket kan gjennomføres som planlagt
Tiltaket er i konflikt med automatisk fredet(e) kulturminne(r). Søknaden er oversendt Riksantikvaren for avgjørelse.
Sted og dato

Underskrift

6. Rettledning for utfylling av skjema
Det kan gis tilskudd til eier av, eller foretak som leier, tidligere grøftet jordbruksareal.
Dersom du søker om tilskudd til drenering på flere eiendommer, skal du fylle ut et skjema for hver eiendom. Søknaden skal
sendes den kommunen hvor eiendommen ligger.
Felt 1
Oppgi organisasjonsnummer. Unntak fra dette er eiere av landbrukseiendom som ikke har organisasjonsnummer, men som
skal benytte fødselsnummer.
Felt 2
Tidligere grøfting
Tilskuddet omfatter bare areal som tidligere har vært grøftet. Ofte vil gamle grøfter og grøfteutløp med mer være synlige.
Dersom det er tvil om arealet tidligere har vært grøftet, må eier/søker sannsynliggjøre dette. Aktuell dokumentasjon kan for
eksempel være tidligere grøfteplaner, tilskuddsbrev om grøfting med grøftekart eller relevante fakturaer. Annen dokumentasjon kan være, bekreftelse fra entreprenør eller andre personer, foto som viser effekt av gamle grøfter osv.
Ulike dreneringstiltak og krav knyttet til tiltakene
Søknad om tilskudd til systematisk grøfting, profilering og omgraving skal oppgis i antall dekar jord som skal dreneres, og
følgende menes med tiltakene:
•
•
•

Systematisk grøfting:
Drenering med en bestemt intensitet (avstand mellom grøftene) som dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre en
tilfredsstillende dreneringstilstand på arealet.
Profilering:
Overflateforming der et system av åpne grøfter med møneformete teiger mellom sikrer overflateavrenning på arealet.
Omgraving:
Omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord legges under og et lag av undergrunnsjord legges på toppen.
Omgraving skal drenere arealet og bedre bæreevnen.

Søknad om tilskudd til avskjæringsgrøfting og annen (tilfeldig) grøfting skal oppgis i antall løpemeter grøft. Avskjæringsgrøfter
hindrer at vannsig fra overforliggende arealer kommer inn på jordbruksarealet. Med annen grøfting menes usystematisk eller
tilfeldig grøfting/drenering for å tørrlegge mindre partier på jordet.
Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom
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og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Det kan heller ikke gis tilskudd til tiltak som
allerede er påbegynt eller utført før tilskudd er innvilget.
Automatisk fredete kulturminner
Kulturminner er i kulturminneloven definert som alle spor etter menneskelig virksomhet. Alle kulturminner fra før 1537, samt
samiske kulturminner eldre enn 100 år, er automatisk fredete. Kjente kulturminner er registrert i kulturminnedatabasen
Askeladden, og er tilgjengelig via http://www.skogoglandskap.no/temaer/gardskart. I dyrka mark ligger imidlertid et høyt
antall ikke kjente kulturminner under markoverflaten. Bosettings- og dyrkingsspor kan fortelle om gårdens historie, ofte tilbake
til middelalder og jernalder.
Det er forbudt å gjøre inngrep i automatisk fredete kulturminner (jf kulturminneloven § 3) uten særskilt tillatelse. Det er tiltakshavers ansvar dersom det skulle oppstå skade på automatisk fredete kulturminner, selv om kommunen har gitt tilsagn om
tilskudd til drenering.
Ferdigstilling av tiltak
Frist for gjennomføring av tiltak er tre år fra søknaden ble innvilget. Når tiltaket er ferdig utført, skal du dokumentere dette
(faktura fra entreprenør som viser hva som er gjort, kvitteringer for innkjøp av rør og annet materiell) og skriftlig anmode kommunen om å få utbetalt tilskudd. Dersom du har gjennomført tiltaket selv, kan dokumentasjon for eksempel være kvitteringer
for innkjøp av rør og annet materiell, fotografi, rapport fra befaring, el.l.
Vedleggsliste
Legg ved dreneringsplan og kart i hensiktsmessig målestokk(for eksempel 1:1000 eller 1:2000). Du finner kart på http://www.
skogoglandskap.no/temaer/gardskart. Planen må inneholde en beskrivelse av hvordan dreneringen er planlagt utført (lukkede
grøfter, åpne grøfter, profilering eller omgraving). Planen bør angi grøfteavstand og -dybde, rørdimensjon, filtermateriale og
sikringstiltak for kummer og utløp. På kartet skal du skissere et omriss av arealet hvor det skal dreneres. Grøfter, kummer og
utløp skal merkes av på kartet. I tillegg skal kjente automatisk fredete kulturminner, ev. biologiske verdier mm tegnes inn.
Legg ved miljøplan trinn 2 for det aktuelle arealet. Miljøplan trinn 2 skal angi målsetting for miljøinnsats, og vise miljøverdier
og -utfordringer på det aktuelle arealet. For det arealet som er planlagt drenert, skal du med eventuell bistand fra kommunen
vurdere effekter av dreneringen på naturmangfold, kulturminner og vannforekomster oppstrøms og nedstrøms.
Dersom du ikke har miljøplan (kan for eksempel være eiere av landbrukseiendom som ikke driver jorda selv), må du vedlegge
tilsvarende informasjon som beskrevet ovenfor til søknaden.

Hva skjer i søknadsbehandlingen?
Kommunen vil behandle søknaden din og innvilge eventuelt tilskudd til drenering.
Dersom dreneringstiltaket kan berøre automatisk fredete kulturminner, må også regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunen og/eller Sametinget) vurdere søknaden. Kommunen vil da oversende søknaden din til kulturminneforvaltningen.
I enkelte saker kan det være nødvendig med en arkeologisk registrering før endelig uttalelse kan gis. Hvis arealet som du
søker om tilskudd til utgjør mindre enn 100 dekar, regnes tiltaket i denne sammenheng som et mindre, privat tiltak, og staten
dekker alle utgifter til arkeologiske undersøkelser, jf. kulturminneloven § 10.
Dersom tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner, skal kulturminneforvaltningen avgi endelig uttalelse i saken
innen 3 måneder fra de har mottatt søknaden.
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