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Momentliste - plan for nydyrking/ vedlegg til søknad 

Søker:________________ gnr./bnr.________ Teig:_______________ 

 

I Planter, dyr og deres leveområder 
 

Ja/nei 

Ligger nydyrkingsarealet i områder vernet/fredet etter naturvernloven (f.eks. 
landskapsvernområde, plante-, fugle- eller dyrefrednings-område) 
 

 

Er nydyrkingsarealet levested/hekkeplass for truede dyrearter eller voksested for 
truete plantearter? 
 

 

Er det noen av følgende forekomster på nydyrkingsarealet? 
 
- Planter og dyr fredet etter Naturvernloven §§ 13 og 14 
 
- Naturminne fredet i medhold av Naturvernloven § 11 (fredete trær, mineral-
forekomster, sandtak m.v.) 
 
- Vernskog, skog vernet etter skogbruksloven § 32 
 

 

Finnes noen av følgende naturtyper, kulturbetingede landskapstyper eller 
kulturmarkstyper på nydyrkingsarealet? 
 
- Slåttemark (ugiødsla slåtteng, urterik slåtteng, skogslått, strandeng m.v.) 
 
- Beitemark (ugjødsla hagemark, einerbakke, lynghei m.v.) 
 

 

Områder tilknyttet bebyggelse (særpreget tunvegetasjon, gammel frukthage, 
gårdsdam, setervoll, allè m.v.) 
 

 

- Sump- og våtmarksområder, større intakte myrareal, deltaområder, … 
 

 

- Vegetasjonsbelter langs vassdrag, jorder og skog, langs grøfter og åpne kanal 
 

 

- Rike naturskoger særlig i lavlandet, skog med lang kontinuitet, sumpskog, 
edelløvskog og rike løvskoger 
 

 

- Tregrupper eller enkelttrær der tradisjonsrike høstingsmetoder har vært benyttet 
(lauving/skav/risingsområder/styvingstrær m.v.) 
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Ja/nei 

II Kulturminner 

Er det noen av følgende kulturminner på nydyrkingsarealet? 

§ 

- Automatisk fredet kulturminne (alle kulturminner eldre enn fra 1537 og alle 
samiske kulturminner eldre enn 100 år jf Kulturminneloven 4)

- Vedtaksfredet kulturminne eller område, fredet i medhold av kulturminneloven § 
8, 15 eller 19

- Andre samiske kulturminner yngre enn 100 år (boplass/ildsted, tradisjonssteder 
knyttet til religions- eller næringsutøvelse)

Kulturminner yngre enn 1537: 

- Andre bygninger (sommerfjøs, seter, koie, kvernhus m.v.)

- Hustufter (rester av bebyggelse rn.v.)

- Tekniske anlegg i landskapet (bruer og fløtningsdammer, tømmerrenner,
steingjerder, rydningsrøyser, bakkemurer m.v.)

- Kulturminner dannet ved næringsdrift i skog og utmark (kull- og tjæremile, jakt-,
fiske- og fangstinnretninger, jernutvinningsanlegg 0.l.)

III Verna vassdrag 

Ligger arealet i nedbørsfeltet i et verna vassdrag, jf Stortingets vernevedtak i 
Verneplan I -IV? 

IV Landskapsbildet 

- Hvordan påvirker nydyrkingen landskapet som helhet?

- nydyrkingen vil ikke endre eller prege landskapet

- nydyrkingen vil bryte noe med områdets utseende og struktur, men vil ikke endre
eller prege det

- det nydyrkede arealet vil skille seg ut og endre områdets preg

Hva må fjernes når arealet skal nydyrkes? 

- markante tregrupper

- løv-barskogsbryn og hekker som stenger for gjennomsyn/ hindrer vind
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 Ja/ nei 

V Veier, kraftlinjer m.m. 
 

 

Avstand til gardstunet? 
 

 

Hvordan er atkomsten planlagt? Beskriv kort, og tegn inn på kartet. 
 
 

 

Fins det ulike typer av veier på nydyrkingsarealet (stier, turveier, gamle 
ferdselsveier, 
kløvstier, veimerker, veifar o.l.)? 
 
Vil nydyrkingen hindre eksisterende atkomst til bakenforliggende areal? 
 

 

Kryssende kraftlinjer? 
 

 

VI Tilskudd 
 

 

Er det gitt tilskudd til tiltak i landbrukets kulturlandskap på nydyrkingsarealet (jf 
STILK, SMIL e.l.) Når? 
 

 

VII Grøfting 
 

 

Hvor skal avskjæringsgrøfter legges? (Tegn i kartet) 
 

 

Behov for andre grøfter? 
 
 

 

Beskriv hvordan grøftevann er tenkt ledet til vassdrag (Kort beskrivelse og tegn i 
kartet) 
 
 

 

Hvor skal stein/stubber deponeres/dumpes? (Kort beskrivelse og tegn i kartet) 
 
 
 

 

VIII Planering 
 

 

Er det behov for å planere noe av arealet? (Kort beskrivelse og tegn i kartet) 
 
 

 

 

Sted   Dato      Signatur 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
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