SLF-464 B

For årene 2011 og 2012

Sjekkliste
for miljøhensyn
ved jordbruksdrift
Navn på foretaket
 Sjekklista er en del av miljøplan trinn 1.
 Miljøplan trinn 1 består av kart, gjødslingsplan, sprøytejournal, sjekkliste, tiltaksplan og dokumentasjon på
gjennomføring av tiltak. Miljøplan trinn 1 skal foreligge oppdatert til en hver tid.

 Foretak som ikke har miljøplan trinn 1 får reduksjon i produksjonstilskuddet.
 Sjekklista skal dokumentere at det er gjort en gjennomgang av viktige miljøforhold knyttet til foretakets
jordbruksdrift. Utfyllingen skal være i samsvar med de faktiske forholdene på foretaket.

 Frist for utfylling av sjekklista er 15. november hvert år, og det skal svares for inneværende kalenderår.
Sjekklista skal oppbevares på foretaket.

 For mer informasjon vises det til:
 Statens landbruksforvaltning sine nettsider www.slf.dep.no under Areal og miljø\ Miljø i jordbruket\
Bondens miljøplan\ Skjema.

 Forskrift om miljøplan fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 15. januar 2003, endret 4. juni 2004.
 Veiledningsheftet for produksjonstilskudd i jordbruket, se informasjon om miljøplan.
 Kommunen.

vers. 2.2

2011

2012

1 GJØDSLING OG JORDFORBEDRING
1.1

Har foretaket gyldig gjødslingsplan for
inneværende år?

1.2

Er den tilførte gjødselmengda i samsvar med
planen?

Ja

Nei

Dersom det blir brukt husdyrgjødsel på foretaket:
1.3 Er husdyrgjødsla spredt på fulldyrket jord
eller på annet areal godkjent av kommunen?
1.4

Er husdyrgjødsla som er spredt på eng uten
nedmolding eller nedfelling, spredt før
1. september?

1.5

Er husdyrgjødsla som er spredt på åpen åker,
moldet ned snarest mulig og innen 18 timer etter
spredning?

1.6

Er det spredt husdyrgjødsel på snødekt
eller frossen mark, eller i perioden
1. november–15. februar?

Dersom det er mottatt og brukt kompost eller
andre gjødselvarer basert på organisk avfall på
foretaket:
1.7

Er bruksbegrensningene fulgt?

Dersom det er brukt avløpsslam på foretaket:
1.8 Er melding om bruk av slammet sendt til
kommunen?
1.9

Er bruksbegrensningene fulgt?

2 LAGRING AV DRIFTSMIDLER, PUNKTUTSLIPP
Dersom det blir lagret husdyrgjødsel på foretaket:
2.1 Er det foretatt egenkontroll av
gjødsellageret?
2.2

Er gjødsellageret fritt for synlige lekkasjer?

Dersom det blir lagret husdyrgjødsel på bakken:
2.3 Er gjødsla skjermet mot overflatevann?
2.4

Er gjødsla fra utegårder, utendørs talle og
pelsdyrhold samlet opp slik at det ikke er fare for
forurensning?

Dersom siloanlegg for surfôr er i bruk på foretaket:
2.5 Er siloanlegget fritt for synlige lekkasjer?
Dersom det blir lagret rundballer eller brukes
utesilo på foretaket:
2.6 Er rundballene og utesiloene plassert slik at det
ikke er fare for forurensning av vann og
vassdrag?
Dersom det er melkerom i bruk på foretaket:
2.7 Er utslipp fra melkerommet håndtert slik at det
ikke er fare for forurensning av vann og
vassdrag?
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Ja

Nei

2011
Ja

Nei

Dersom det er olje- eller dieseltanker i bruk på
foretaket:
2.8

Er olje- og dieseltankene kontrollert og fri for
lekkasjer?

3 HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER
Dersom det blir brukt plantevernmidler på foretaket:
3.1 Er plantevernmidlene brukt av personell med
gyldig autorisasjonsbevis?
3.2

Er plantevernmidlene brukt i samsvar med
godkjent etikett?

3.3

Er spredeutstyret funksjonstestet i løpet av de siste
fem årene?

3.4

Er sprøyting og rengjøring av spredeutstyret
utført slik at det ikke er fare for forurensning av
vann og vassdrag?

3.5

Er det ført sprøytejournal for bruk av
plantevernmidlene?

4 KULTURMINNER, KULTURLANDSKAP OG BIOLOGISK MANGFOLD
4.1

Er kulturminner og andre verdifulle
kulturlandskapselementer merket av på
miljøplankartet?

4.2

Er det ei vegetasjonssone (gras, trær, e.l.) på
minst to meter mot vann og vassdrag, som ikke
jordarbeides eller behandles med
plantevernmidler?

4.3

Er elver eller bekker kanalisert eller lukket?

4.4

Er åpne grøfter lukket?

4.5

Er skogbryn, kantsoner eller andre restarealer
mot innmark dyrket opp?

4.6

Er åkerholmer, steingjerder eller gamle rydningsrøyser
fjernet?

4.7

Er jordbruksarealer planert?

4.8

Er ferdselsårer dyrket opp eller fjernet?

4.9

Er kantvegetasjon eller åkerholmer sprøytet med
plantevernmidler?

Spørsmålene 4.2-4.9: Dersom det er gitt
tillatelse til inngrep, oppgi hvilke inngrep
dette gjelder:
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2012
Ja

Nei

2011
Ja

Nei

Ja

Nei

2012
Vet ikke

Ja

Nei

Ja

Nei

Finnes det automatisk freda eller vedtaksfreda
kulturminner på foretaket?
Dersom ja:
4.10 Er de freda kulturminnene med tilhørende
sikringssone ivaretatt?
Dersom det inneværende år har vært gjennomført
bakkeplanering, nydyrking eller bygging av
landbruksvei på foretaket:
4.11 Er tiltak gjennomført i samsvar med plan godkjent
av kommunen?
5 HYDROTEKNISKE ANLEGG
5.1

Er det ført tilsyn med grøfter, kummer, utløp og
andre hydrotekniske anlegg?

6 AVFALLSHÅNDTERING
6.1

Er det farlige avfallet levert til godkjent mottak?

6.2

Er annet produksjonsavfall levert til godkjent
mottak?

6.3

Er det organiske avfallet tatt vare på slik at det
ikke er fare for forurensning av vann og
vassdrag?

7 REGIONALE MILJØBESTEMMELSER
Dersom fylkesmannen har gitt bestemmelser om
jordarbeidingsrutiner eller liknende tiltak i områder
med erosjonsfare:
7.1

Følges disse bestemmelsene?

8 LOKALE MILJØBESTEMMELSER
Dersom kommunen har gitt særskilte
miljøbestemmelser:
8.1

Følgende miljøbestemmelser er av betydning
for drifta:

Følges disse?
Ja

Nei

Følges disse?
Ja

9 EVENTUELLE KOMMENTARER:
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Nei

Vet ikke

