
Postboks 8140 Dep
N-0033 Oslo
Telefon 24 13 10 00
Telefaks 24 13 10 05
postmottak@landbruksdirektoratet.no

Søknad om tilskudd til drenering
av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Kommunen fastsetter søknadsfrist. Send skjemaet til den kommunen der dreneringsarealet ligger, ett skjema per kommune. Les veiledningen 
i felt 6 før du fyller ut søknaden.

Tilskudd til drenering kan ikke gis til tiltak som er påbegynt eller utført før kommunen har innvilget tilskudd. Om tiltaket er i konflikt med 
automatisk fredete kulturminner det ikke er gitt dispensasjon for, ansees denne søknaden også som søknad om dispensasjon fra 
kulturminneloven. Hvis det under gjennomføringen av tiltaket påtreffes automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og regional 
kulturminneforvaltning (fylkeskommunen og / eller Sametinget) kontaktes. 

1. Grunnopplysninger
Organisasjonsnr. (9 siffer) Fødselsnr. (11 siffer) (fylles bare ut når søker ikke har org.nr.) Kontonr. (11 siffer)

Søkerens navn 

Adresse Postnr. Poststed

E-post adresse Telefonnr.

2. Tiltak

Det kan gis tilskudd til areal som tidligere er drenert. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er drenert.

Når ble eventuelt tidligere drenering utført?

Type tiltak Areal, dekar (hele tall) Løpemeter grøft, meter

Systematisk grøfting

Profilering

Omgraving

Avskjæringsgrøft

Annen grøfting (usystematisk)

Sum alle tiltak

Tiltaket skal gjennomføres på (kryss av)    Eid areal    Leid areal

Merknader

ve
rs

jo
n 

1.
0 

- 1
6.

03
.2

01
6

LDIR-443 B Landbruksdirektoratet - Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Side 1 av 5

Det søkes om tilskudd til drenering på disse eiendommene:

Kommunenr. (4 siffer) Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.



3. Vedlegg til søknaden (kryss av for vedlegg)

Søknaden skal inneholde:

     Plan for drenering med beskrivelse av tiltak

     Kart

     Miljøvurdering

Søknaden kan inneholde:

     
Dokumentasjon av tidligere utført drenering, hva?

     
Annet, hva?

4. Søkerens merknader og underskrift
Jeg er ansvarlig for og godtar å:

-    gjøre meg kjent med forskrift om tilskudd til drenering og andre aktuelle lover og regler i tilknytning til tiltaket,
-    gi fullstendige og korrekte opplysninger i søknaden, inkl. aktuelle vedlegg,
-    gi nødvendige opplysninger til kommunen som grunnlag for å behandle søknaden, utbetale tilskudd eller i forbindelse med kontrolltiltak,
-    gjennomføre dreneringen innen fastsatt arbeidsfrist, 
-    dokumentere at dreneringen er ferdig utført, 
-    sende detaljert kart over grøfter og dreneringstiltak til kommunen etter avsluttet drenering,
-    skriftlig anmode kommunen om å utbetale tilskudd,
-    betale tilbake tilskudd, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.

Merknader

Sted og dato Underskrift
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5. Kommunens saksbehandling (hele felt 5 fylles ut av kommunen)

5.1 Status på området

Områdets planstatus i kommuneplanens arealdel og evt. reguleringsplan:

5.2 Kulturminner

Er arealet (hele eller deler) fredet eller foreslått fredet etter kulturminneloven?   Ja            Nei

I tilfelle, hvilken vernestatus og/eller hvilke kulturminner?

Hvilke søk/undersøkelser har kommunen gjort med hensyn til kjente og ikke kjente automatisk fredete kulturminner på arealet?

Er det kjente automatisk fredete kulturminner på arealet?    Ja            Nei

Avstand til nærmeste kjente automatisk fredete kulturminne: meter

Kan tiltaket berøre ikke kjente automatisk fredete kulturminner?    Ja            Nei

Hvis det er krysset av ja på minst ett av spørsmålene, skal kommunen innhente uttalelse fra regional 
kulturminneforvaltning.  Denne uttalelsen skal følge søknaden. Dato for eventuell uttalelse:
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5.3 Naturmangfold

Er arealet vernet eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven?   Ja            Nei

I tilfelle, hvilken verneform?

Er det registrert verdier som gjelder landskap og naturmangfold på arealet (herunder prioriterte arter og utvalgte 
naturtyper etter naturmangfoldloven)?      Ja            Nei

I tilfelle, hvilke?

5.4 Vurdering (For beregning av tilskudd og registrering i fagsystem)

Søknaden

  Innvilges som omsøkt              Innvilges med endring        Avslås              Avvises

Type tiltak Areal, dekar (hele tall) Løpemeter grøft, meter

Systematisk grøfting

Profilering

Omgraving

Avskjæringsgrøfting

Annen grøfting (usystematisk)

Sum alle tiltak

Antall dekar: X 1000 kr/daa Kr 

Antall meter: X 15 kr/meter* Kr

Sum innvilget tilskudd Kr

*Begrenset til kr 1000 pr. dekar berørt areal.

Fastsatt arbeidsfrist:

Merknader

Sted og dato Underskrift
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5.5 Utbetaling av tilskudd

Dato for skriftlig anmodning fra søker om utbetaling:

Følgende dokumentasjon for gjennomføring av tiltak foreligger (kryss av):

     Faktura fra entreprenør, som viser hva som er gjort

     Kvitteringer for innkjøp av rør og annet materiell

     Annen dokumentasjon (fotografi, befaringsrapport, mv.)

     Detaljert kart over grøfter og dreneringstiltak etter avsluttet drenering, digitalt

     Detaljert kart over grøfter og dreneringstiltak etter avsluttet drenering, papir

Tilskudd på kr  anvises for utbetaling fra fylkesmannen

Sted og dato Underskrift

6. Veiledning for utfylling av skjema
Felt 2
Dreneringstiltak

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 bidrar til å 
hindre vannsig fra overforliggende arealer inn på jordbruksarealet. Med annen grøfting menes usystematisk eller tilfeldig grøfting / drenering 
for å tørrlegge mindre partier på jordet.

Felt 3
Plan for drenering med beskrivelse av tiltak

Du kan nytte skjemaet «Plan for drenering». 

Kart
Legg ved kart i hensiktsmessig målestokk (f.eks. 1:1000 eller 1:2000) med dreneringsskisse. Kartet skal vise omriss av arealet som skal 
dreneres, plassering av hovedavløp, kummer, samle- og sugegrøfter. Husk å merke av utfordringer som gjelder erosjon og avrenning, og 
verdier som gjelder landskap, naturmangfold og arkeologiske kulturminner på kartet. Etter avsluttet drenering skal du sende et detaljert kart 
over grøfter og dreneringstiltak til kommunen. Du finner kart på gardskart.skogoglandskap.no

Miljøvurdering
Du kan nytte skjemaet «Miljøvurdering».

Tidligere drenering
Hvis det er tvil om arealet tidligere har vært drenert, må eier / søker sannsynliggjøre dette. Ofte vil gamle grøfter og grøfteutløp være synlige. 
Aktuell dokumentasjon kan være tidligere grøfteplaner, tilskuddsbrev om grøfting med grøftekart, relevante fakturaer, bekreftelse fra 
entreprenør eller andre personer eller foto som viser effekt av gamle grøfter.

Felt 4
Eieren eller andre som har skriftelig tillatelse til å gjennomføre tiltaket, skal undertegne søknaden.

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema
http://gardskart.skogoglandskap.no/
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema


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 som er tilgjengelig 
på gardskart.skogoglandskap.no. 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 uten særskilt tillatelse. Tiltakshaver er ansvarlig for eventuelle skader på 
automatisk fredete kulturminner, selv om kommunen har gitt tilsagn om tilskudd til drenering. 
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Hva skjer i søknadsbehandlingen? 
Kommunen behandler søknaden din om tilskudd til drenering. 

Dersom dreneringstiltaket kan berøre automatisk fredete kulturminner, sender kommunen søknaden din til regional kulturminneforvaltning 
for vurdering.

I enkelte saker kan det være nødvendig med en arkeologisk registrering før kulturminneforvaltningen kan uttale seg endelig. Hvis arealet du 
søker om tilskudd til utgjør mindre enn 100 dekar, dekker staten alle utgifter til arkeologiske undersøkelser.

Dersom tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner, skal kulturminneforvaltningen uttale seg endelig i saken innen 3 måneder fra 
de har mottatt søknaden.

http://gardskart.skogoglandskap.no/
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