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

Tøm skjema
Alle som søker om tilskudd til drenering, må legge ved plan for dreneringa. Planen skal inneholde opplysninger om:
- dreneringsarealets tilstand og behov for drenering,
- hvordan dreneringen er planlagt utført (type tiltak, dreneringsareal, dreneringsmetode, -avstand og –dybde, filtermateriale, sikringstiltak for
kummer og utløp, dato for oppstart og avslutning, m.m.),
- kostnadsoverslag for materialer og arbeid.

1. Grunnopplysninger
Søkerens navn

Kommunen der dreneringsarealet ligger

2. Dreneringsarealets tilstand og behov for drenering

3. Planlagt drenering
Type tiltak (lukkede / åpne grøfter, profilering eller omgraving):

Består dreneringsarealet av planerte arealer?

Ja

Nei

Hvis dreneringsarealet er leid, har du skriftlig avtale om dreneringa med eieren?

Ja

Nei

Planlagt drenert areal*:

dekar

Planlagt drenert løpemeter grøft*:

meter

og arealet som omfattes av dette utgjør:

dekar

*Sum alle tiltak, jf. felt 2 i søknadsskjema.
Dreneringsmetode (Rådahlshjul, kjedegraver, grøfteplog, skuffegraver, annet):

Grøfteavstand:
Type filtermateriale:

meter

Grøftedybde (gjennomsnitt):
Mengde filtermateriale:

cm
m³ /100 m grøft

Sikringstiltak for kummer og utløp (kort beskrivelse av utforming av grøfteutløpene):
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Planlagt dato for anleggsstart:

Planlagt dato for anleggsslutt:

Andre opplysninger
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4. Kostnadsoverslag for materialer og arbeid
Materialer

Enhet

Sugegrøfter

meter

0

Sugegrøfter

meter

0

Samlegrøfter

meter

0

Samlegrøfter

meter

0

Andre grøfterør

meter

0

Åpne grøfter

meter

0

Kummer

antall

0

Type filtermateriale, hva?

Antall

Pris pr. enhet

Sum kroner

m³

0

Andre materialkostnader, hva?

0

Andre kostnader, hva?

0

Arbeid
Entreprenør
Innleid arbeidshjelp

timer

0

Egeninnsats

timer

0

Sum kostnader (materialer og arbeid)

0

5. Underskrift
Sted og dato

Underskrift

Dreneringsskisse og kart
Kart med dreneringsskisse skal legges ved søknaden. Kartet skal vise omriss av arealet som skal dreneres, plassering av hovedutløp,
kummer, samle- og sugegrøfter. Før arbeidet starter, skal det lages ei skisse over arealet med tenkt plassering av grøftene. Etter at arbeidet
er avsluttet, skal det utarbeides et detaljert kart over grøfter og andre dreneringstiltak.
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Det er en fordel å registrere grøftene med GPS på digitale kart. Dette vil gjøre det lettere å finne igjen grøftene ved seinere vedlikehold,
spyling, supplerende grøfting, samt ved graving av kabler, vannledninger ol.
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