
Miljøvurdering av drenering

Kan nyttes som vedlegg til søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Alle som søker om tilskudd til drenering, må legge ved miljøvurdering av tiltaket. Miljøvurderingen skal ta for seg kulturminner, naturmangfold, 
avrenning og naboforhold på dreneringsarealet og det nærliggende området. Husk å merke av utfordringer som gjelder erosjon og avrenning, 
og verdier som gjelder landskap, naturmangfold og arkeologiske kulturminner på kartet.

2. Dreneringsareal og nærliggende område

Miljøtema Spørsmål (kryss av)

Kulturminner¹ Er det kjente kulturminner på arealet som skal dreneres?   Ja            Nei

Beskrivelse av kulturminnene:

Naturmangfold2,3
Kan dreneringen være til skade for naturmangfoldet?   Ja            Nei

Kommentar:

Avrenning4,5
Kan dreneringen øke flomfaren?   Ja            Nei

Kan dreneringen øke erosjonsfaren?   Ja            Nei

Hvilket vassdrag dreneres det til? 

Dreneringens virkning på overflateavrenning, grøfteavrenning og eventuell forurensning:

Naboforhold5
Kan dreneringen påvirke naboarealet eller allmenhetens interesser?   Ja            Nei

Kommentar:
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1. Grunnopplysninger
Søkerens navn Kommunen der dreneringsarealet ligger



1.   Ifølge kulturminneloven skal kulturminner ivaretas og ikke skades. Kjente, automatisk fredede kulturminner som boplasser, gravminner,
      rydningsrøyser mm. er registrert i Riksantikvarens database “Askeladden”, som er tilgjengelig på gardskart.skogoglandskap.no. Ved 
      gravearbeid er funn av kulturminner meldepliktige til Fylkeskommunen. Arbeidet må da stanses og kulturminneforvaltningen skal varsles. 
      Kulturminneforvaltningen avgjør snarest mulig - og senest innen tre uker – om arbeidet kan fortsette.

2.   Naturmangfoldloven definerer naturmangfold som biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold, som i liten grad er et resultat av 
      menneskers påvirkning. Alle skal opptre forsiktig og gjøre det som er mulig for å unngå skade på naturmangfoldet. Naturtyper, arter og 
      kulturlandskap er registrert i kart.naturbase.no. Du finner arter i artsdatabanken.no. Sjekk om området inngår i Utvalgte kulturlandskap i 
      jordbruket. Informasjon om geologiske verdier finner du i Norges geologiske undersøkelses karttjeneste «Geologien i min kommune».

3.   I henhold til forskrift om fysiske tiltak i vassdrag er det forbud mot tiltak i elve- og bekkeløp som kan forringe produksjonsmulighetene for 
      fisk eller andre ferskvannsorganismer. Hvis du planlegger større og mer omfattende fysiske inngrep enn de eksisterende grøfteutløpene, 
      må du ha tillatelse fra myndighetene:
           a.  Laks, sjøørret og kreps: Fylkesmannen
           b.  Annen innlandsfisk, elvemusling, mm: Fylkeskommunen. 

4.   Vannforskriften har bestemmelser om miljømål, beskyttelse og bruk av vannforekomster. Vannkvaliteten skal ikke forringes. Det skal
      arbeides for at alle vannforekomster har god økologisk miljøtilstand. Avrenning fra jordbruket i form av jordpartikler, næringssalter og 
      plantevernmidler påvirker miljøtilstanden negativt. Se vannportalen.no.  

5.   Vannressursloven krever at tiltak i vassdrag skal gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe for allmenne og private 
      interesser (for eksempel naboer). Det er også krav om å opprettholde et naturlig vegetasjonsbelte (kantsone) langs vassdrag med 
      årsikker vannføring. Formålet er å motvirke avrenning og gi levested for planter og dyr. Se nve.no.

3. Underskrift
Sted og dato Underskrift
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http://gardskart.skogoglandskap.no/
http://kart.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap
https://www.ngu.no/kart-og-data/kartinnsyn
https://www.fylkesmannen.no/
http://www.vannportalen.no/
https://www.nve.no/
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