SLF-464 N

For åra 2011 og 2012

Sjekkliste
for miljøomsyn
ved jordbruksdrift
Namn på føretaket
 Sjekklista er ein del av miljøplan trinn 1.
 Miljøplan trinn 1 er sett saman av kart, gjødslingsplan, sprøytejournal, sjekkliste, tiltaksplan og
dokumentasjon på gjennomføring av tiltak. Miljøplan trinn 1 skal vere oppdatert til kvar tid.

 Føretak som ikkje har miljøplan trinn 1, får reduksjon i produksjonstilskotet.
 Sjekklista skal dokumentere at det er gjort ein gjennomgang av viktige miljøtilhøve ved føretaket si
jordbruksdrift. Utfyllinga skal vere i samsvar med dei faktiske tilhøva på føretaket.

 Frist for utfylling av sjekklista er 15. november kvart år, og det skal svarast for inneverande kalenderår.
Sjekklista skal takast vare på.

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

 Forskrift om miljøplan fastsett av Landbruks- og matdepartementet 15. januar 2003, endra 04. juni 2004.
 Rettleiingsheftet for produksjonstilskot i jordbruket, sjå informasjon om miljøplan.
 Kommunen.
vers. 2.2

2011

2012

1 GJØDSLING OG JORDFORBETRING
1.1

Har føretaket gyldig gjødslingsplan for
inneværande år?

1.2

Er den tilførte gjødselmengda i samsvar med
planen?

Ja

Nei

Dersom det blir brukt husdyrgjødsel på føretaket:
1.3 Er husdyrgjødsla spreidd på fulldyrka jord
eller på anna areal godkjent av kommunen?
1.4

Er husdyrgjødsla som er spreidd på eng utan
nedmolding eller nedfelling, spreidd før
1. september?

1.5

Er husdyrgjødsla som er spreidd på open åker,
molda ned snarast mogleg og innan 18 timar
etter spreiing?

1.6

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

Dersom det er motteke og brukt kompost eller
andre gjødselvarer baserte på organisk avfall på
føretaket:
1.7

Er bruksavgrensingane følgde?

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

Er bruksavgrensingane følgde?

2 LAGRING AV DRIFTSMIDLAR, PUNKTUTSLEPP
Dersom det blir lagra husdyrgjødsel på føretaket:
2.1 Er det gjort eigenkontroll av
gjødsellageret?
2.2

Er gjødsellageret fritt for synlege lekkasjar?

Dersom det blir lagra husdyrgjødsel på bakken:
2.3 Er gjødsla skjerma mot overflatevatn?
2.4

Er gjødsla frå utegardar, utandørs talle og
pelsdyrhald samla opp slik at det ikkje er fare for
ureining?

Dersom siloanlegg for surfôr er i bruk på føretaket:
2.5 Er siloanlegget fritt for synlege lekkasjar?
Dersom det blir lagra rundballar eller nytta utesilo
på føretaket:
2.6 Er rundballane og utesiloane plasserte slik at det
ikkje er fare forureining av vatn og
vassdrag?
Dersom det er mjølkerom i bruk på føretaket:
2.7 Er utslepp frå mjølkerommet teke hand om slik at
det ikkje er fare forureining av vatn og vassdrag?
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Ja

Nei

2011
Ja

Nei

Dersom det er olje- eller dieseltankar i bruk på
føretaket:
2.8

Er olje- og dieseltankane kontrollerte og frie for
lekkasjar?

3 HANDSAMING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDDEL
Dersom det blir brukt plantevernmiddel på føretaket:
3.1 Er plantevernmiddela brukte av personell med
gyldig autorisasjonsbevis?
3.2

Er plantevernmiddela brukte i samsvar med
godkjent etikett?

3.3

Er spreieutstyret funksjonstesta i løpet av dei siste
fem åra?

3.4

Er sprøyting og reingjering av spreieutstyret utført
slik at det ikkje er fare for ureining av vatn og
vassdrag?

3.5

Er det ført sprøytejournal for bruk av
plantevernmiddela?

4 KULTURMINNE, KULTURLANDSKAP OG BIOLOGISK MANGFALD
4.1

Er kulturminner og andre verdifulle
kulturlandskapselement merkte av på
miljøplankartet?

4.2

Er det ei vegetasjonssone (gras, trær, e.l.) på
minst to meter mot vatn og vassdrag, som ikkje
blir jordarbeidd eller behandla med
plantevernmiddel?

4.3

Er elvar eller bekkar kanaliserte eller lukka?

4.4

Er opne grøfter lukka?

4.5

Er skogbryn, kantsoner eller andre restareal mot
innmark dyrka opp?

4.6

Er åkerholmar, steingjerde eller gamle rydningsrøyser
fjerna?

4.7

Er jordbruksareal planerte?

4.8

Er ferdselsårer dyrka opp eller fjerna?

4.9

Er kantvegetasjon eller åkerholmar sprøytte med
plantevernmiddel?

Spørsmåla 4.2-4.9: Dersom det er gjeve
løyve til inngrep, oppgje kva inngrep
dette gjeld:
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2012
Ja

Nei

2011
Ja

Nei

Ja

Nei

2012
Veit ikkje

Ja

Nei

Ja

Nei

Finst det automatisk freda eller vedtaksfreda
kulturminne på føretaket?
Dersom ja:
4.10 Er dei freda kulturminna med tilhøyrande
sikringssone tekne vare på?
Dersom det inneverande år er gjennomført
bakkeplanering, nydyrking eller bygging av
landbruksveg på føretaket:
4.11 Er tiltaka gjennomførde i samsvar med plan
godkjent av kommunen?
5 HYDROTEKNISKE ANLEGG
5.1

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

6 AVFALLSHANDTERING
6.1

Er det farlege avfallet levert til godkjent mottak?

6.2

Er anna produksjonsavfall levert til godkjent
mottak?

6.3

Er det organiske avfallet teke vare på slik at det
ikkje er fare for ureining av vatn og vassdrag?

7 REGIONALE MILJØFØRESEGNER
Dersom fylkesmannen har gjeve føresegn om
jordarbeidingsrutinar eller liknande tiltak i område
med erosjonsfare:
7.1

Blir desse føresegnene følgde?

8 LOKALE MILJØFØRESEGNER
Dersom kommunen har gjeve særskilde
miljøføresegner:
8.1

Føljande miljøføresegner er viktige
for drifta:

Blir dei følgde?
Ja

Nei

Blir dei følgde?
Ja

9 EVENTUELLE KOMMENTARAR:
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Nei

Veit ikkje

